Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MAS Český sever, z.s. si Vás dovolují pozvat
na exkurzi

„INSPIRATIVNÍ PROJEKTY PRV V JIŽNÍCH ČECHÁCH
- CESTA ZA DOBRÝMI PŘÍKLADY“
16. – 18. května 2022
Cílem exkurze bude seznámit účastníky s úspěšnými projekty podpořenými v rámci
Programu rozvoje venkova (PRV) 2014–2022, a s dalšími opatřeními, která podporují místní
podnikatele ve spolupráci s obcí. Exkurze je zaměřena na ukázky zrealizovaných projektů z PRV,
získání praktických poznatků zejména z oblasti realizace regionální politiky rozvoje venkova v praxi.
Účastníci se každý den podívají na jiné území místních akčních skupin (MAS), v rámci exkurze
budou prezentovány příklady dobré praxe v oblasti PRV, implementace čl. 20, či aktivity spojené
s komunitně vedeným rozvojem obce. V rámci večerních diskuzí proběhne přednáška
o obnovitelných zdrojích energií a také výměna informací o působení MAS na jiném území.
Odjezd – 16. května 2022 (pondělí)
 odjezd 7:00 (Nám. E. Beneše 469, 407 47 Varnsdorf)
Příjezd – 18. května 2022 (středa)
 návrat ve večerních hodinách (Nám. E. Beneše 469, 407 47 Varnsdorf)

PROGRAM:
16. května 2022 (pondělí)


7:00 odjezd po trase - Varnsdorf - Děčín - Ústí nad Labem - České Budějovice - Velešín



14:00 prohlídka projektu infrastruktury z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
„Rozvoj infrastruktury na SOŠ SE Velešín“, Velešín



15:30 prohlídka projektu Re-use centrum Kaplice „Vybudování re-use pointu a re-use centra
v Kaplici“, Operační program zaměstnanost (OPZ), Kaplice



17:00 prohlídka projektu na hradě Pořešín, „Po cestách a hradech doby Karla IV.“ (PRV
2007– 2013), Pořešín



18:30 exkurze do chráněné dílny čokoládovny v hotelu Svachovka, Mirkovice



19:00 ubytování a večeře v hotelu Svachovka, Mirkovice



20:00 seminář - sdílení zkušeností, příklady dobré praxe MAS Pomalší a MAS Sdružení Růže,
hotel Svachovka, Mirkovice

17. května 2022 (úterý)


7:30 snídaně v hotelu



8:45 prohlídka „Vesnice roku 2018“ a projektů PRV v obci Svatý Jan nad Malší,
o

„Modernizace budovy základní školy a družiny v Svatém Janu nad Malší“;
(PRV 2007–2013),

o

„Modernizace prostor MŠ“ (PRV 2007–2013),

o

„Svatojánské posezení“ (PRV 2007–2013),

o

„Modernizace veřejného prostranství – náves Svatý Jan nad Malší a náves Sedlce“, (PRV
2014–2020)



10:45 prohlídka projektu „Komunitní centrum Nové Hrady“ a „Komunitní centrum Nové Hrady II.“,
(OPZ), Nové Hrady



11:30 exkurze a prohlídka projektu „Aktivní kovářské muzeum“ (PRV 2007–2013), Nové Hrady



12:00 prohlídky projektů „Modernizace vybavení pro kulturní sál a venkovní kulturní a spolkové
aktivity města Nové Hrady“ (PRV 2014–2020) a „Rozvoj aktivit v Komunitním centru Nové Hrady“
(OPZ), Nové Hrady



13:00 oběd Zevlův Mlýn, Nové Hrady



14:30 prohlídka projektů v obci Horní Stropnice
o

„MK Paseky – vedlejší polní cesta“ (PRV 2014–2020)

o

„Pořízení technologického kontejneru pro hygienický provoz – bourárna masa a chladicího
boxu“ (PRV 2014–2020)

o

„Nákup pásové pily pro zpracování kulatiny vlastní produkce“ (PRV 2014–2020)



16:45 prohlídka a návštěva pivovaru Svachovka, Mirkovice



18:00 večeře v hotelu Svachovka, Mirkovice



18:30 přednáška k obnovitelným zdrojům energie na téma „Komunitní energetika“, hotel
Svachovka, Mirkovice

18. května 2022 (středa)


7:30 snídaně v hotelu



9:00 prohlídka projektu „Revitalizace úseku koněspřežné dráhy České Budějovice – Linec“
(IROP), Velešín



11:30 prezentace realizovaných projektů PRV, IROP, OPZ v působnosti MAS Krajina srdce, Tábor



14:00 oběd a návrat domů



20:00 příjezd do Varnsdorfu

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: Ing. Eva Hamplová,
hamplova@masceskysever.cz do 11. 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.

Za organizátory srdečně zvou
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