Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MAS Krušné hory, o.p.s. si Vás
dovolují pozvat na exkurzi

„INSPIRATIVNÍ PROJEKTY A TRANSFER ZKUŠENOSTÍ Z MAS
KARLOVARSKÉHO KRAJE DO MAS ÚSTECKÉHO KRAJE“
24. – 26. května 2022
Tuzemská exkurze bude orientována na výměnu zkušeností mezi místními akčními
skupinami (MAS) MAS Krušné hory a MAS Ústeckého kraje. Exkurze bude zaměřena především na
představení úspěšných projektů z Programu rozvoje venkova (PRV), sdílení zkušeností s
přípravou a realizací projektů v PRV a přípravu na nové programové období a Společnou
zemědělskou politiku (SZP). Cílem akce je také výměna informací o působení MAS na jiném
území, možnosti a spolupráce s partnery CSV. Budou představeny projekty, které byly podpořeny
z evropských dotačních prostředků EU.
Odjezd – 24. května 2022 (úterý)

odjezd 8:30 (parkoviště u Domu kultury Ostrov, Mírové náměstí 733, Ostrov)
Příjezd – 26. května 2022 (čtvrtek)

návrat v odpoledních hodinách (parkoviště u Domu kultury Ostrov, Mírové náměstí 733, Ostrov)

PROGRAM:
24. května 2022 (úterý)


8:30 odjezd z Ostrova



10:30 ubytování v hostelu U sv, Štěpána, Litoměřice - oběd, přivítání zástupcem MAS České
středohoří



12:45 prohlídka projektů v obci Malé Žernoseky





o

"Dědský park - dědečkové, babičky hýbejte se s námi“ (PRV 2007–2013)

o

„Žernosecká rychta - místo setkávání, kultury a vzdělávání“ (PRV 2014–2020)

o

exkurze na farmě Václava Plesníka a prohlídka projektů, které se zaměřují na rostlinnou
výrobu „Modernizace strojního vybavení“ a „Nákup technologie na zpracování zemědělské
produkce“ (PRV 2014–2020)

15:30 prohlídka projektů na farmě Hlinná s ochutnávkou regionálních potravin z „Pršutérie
Chovaneček“
o

„Pořízení techniky na Farmu Hlinná“ (PRV 2014–2020)

o

„Pořízení technologie do masné výroby - Chovaneček s.r.o.“ (PRV 2014–2020)

o

„Technologie do masné výroby – II“ (PRV 2014–2020)

19:00 večeře v hostelu U sv. Štěpána, v případě zájmu komentovaná prohlídka města, Litoměřice

25. května 2022 (středa)


7:00 snídaně v hostelu



8:10 prohlídka projektu veřejného prostranství „Obnova trnovanské návsi“ (PRV 2014–2020),
Trnovany



9:00 prohlídka projektu „Město Úštěk - veřejná prostranství“ (PRV 2014–2020), Lhota



9:40 prohlídka revitalizace památky „Revitalizace kalvárie na Ostré III. etapa“ a „Stavební obnova
souboru kapliček Křížové cesty v areálu Kalvárie na Ostré II. Etapa“ (PRV 2007–2013), Kalvárie
Ostré u Úštěku



11:50 příjezd do Úštěka, přivítání starostou města Úštěk



12:15 oběd v hotelu Racek, Úštěk



13:00 prohlídka projektu „Město Úštěk - veřejná prostranství“, (PRV 2014–2020), Starý Týn



13:40 exkurze včelí farmy AnnKas a komentovaná prohlídka sociálního podniku, Dubičná



15:20 exkurze na farmě Držovice, prohlídka sýrárny a projektů s ochutnávkou „Pořízení
pasterizátoru, lisu a další sýrařské technologie“ a „Sýrárna - čerpání, filtrace, chladírna, drobné
zařízení“ (PRV 2007–2013), Držovice



18:00 večeře v hostelu U sv. Štěpána, Litoměřice



19:00–22:000 společný večer s MAS České Středohoří, MAS Kraj živé vody, MAS Vladař - sdílení
zkušeností, úspěšné projekty z PRV

26. května 2022 (čtvrtek)


8:00 snídaně v hostelu



10:00 exkurze Řemeslného pivovaru PioneerBeer a prohlídka projektu „Rozšíření výroby o stáčecí
linku na lahve“ a dále prohlídka projektu „Autoservis Horáček“ - pořízení vybavení do nově
vybudovaného autoservisu a pneuservisu, (PRV 2014–2020), Žatec



12:00 oběd v Restauraci u Orloje, Žatec



14:30 příjezd do Ostrova

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazena doprava, ubytování se snídaní a lektorné.
Účastníci si sami hradí obědy a večeře.
Rezervace účastníků a kontaktní osoba pro případné dotazy: Bc. Lenka Vaňková,
vankova@mas-krusnehory.cz, tel: 774 724 456 do 13. května 2022
Exkurze se bude realizovat za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví osob, a to zejména v
souvislosti s epidemiologickou situací v ČR v roce 2022. Povinností účastníků je dodržovat
bezpečnostní opatření na základě konkrétní epidemiologické situace v regionu (respirátory
popřípadě roušky).

Za organizátory srdečně zvou

Ing. Marcela Synková

Ing. Jana Urbánková

Krajský koordinátor CSV
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