Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s MAS Vyhlídky, z.s.
Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na

Exkurzi
„Obce a podpora podnikání II“,
s podtitulem „Jak může veřejná správa vhodnou spoluprací
podpořit zemědělské i nezemědělské podnikání“
se zaměřením na čerpání a přínos evropských dotačních prostředků.
Datum konání: 18. - 20. května 2022
Místo konání: Šumpersko, Olomoucký kraj
Cílem exkurze bude seznámit účastníky s úspěšnými projekty Programu rozvoje venkova 2014–2022
(dále jen „PRV“), a s dalšími opatřeními, která podporují místní podnikatele ve spolupráci s obcí, včetně
získání praktických poznatků zejména z oblasti realizace regionální politiky rozvoje venkova
v praxi. Na exkurzi budou prezentovány příklady dobré praxe v oblasti PRV, aktivity spojené s komunitně
vedeným rozvojem obce a příklady využití „chytrých řešení a technologií“ na venkově - Smart village.
Z prostředků Celostátní sítě pro venkov je účastníkům hrazena doprava, ubytování se snídaní
a lektorné.
Stravu, nápoje a vstupné si účastníci hradí sami.
Kontaktní osobou pro případné dotazy je PhDr. Marcela Pánková, Ph.D.
e-mail: info@vyhlidky.cz, tel. +420 606 787 716
Registrace účastníků prostřednictvím výše uvedeného e-mailu do 16. května 2022.
Za organizátory srdečně zvou

Ing. Zdeněk Procházka
ředitel RO SZIF Praha

Aneliesse Beníšková
předsedkyně MAS Vyhlídky, z.s.

Program
18. května - středa
12:00 hod.

odjezd od PENNY Marketu, U potoka 3471, 277 41 Mělník

14:00 - 16:00 hod.

Návštěva projektu PRV v minipivovaru Vysoké Mýto Diverzifikace nezemědělského
podnikání - Marek Mandík, operace 6.4.1. Investice do nezemědělských činností

17:45 - 18:00 hod.

ubytování v Resortu Sobotín, 788 16 Sobotín 16

18:00 - 19:00 hod.

Návštěva projektů obce Sobotín v doprovodu starostky, ukázky projektů PRV:
Obnova kalamitní holiny Sobotín, operace 19.2.1.
Pořízení vybavení pro kulturní a volnočasové aktivity v obci včetně vybavení SDH
Sobotín, operace 19.2.1.

19:00 - 20:00 hod.

společná večeře v hotelu Resort Sobotín

20:00 - 22:00 hod.

Setkání se starostkou Sobotína a zástupci okolních obcí, diskuse a výměna
zkušeností k využití PRV pro obce a místní podnikatele

19. května - čtvrtek
07:30 - 08:30 hod.

snídaně v hotelu, Resort Sobotín, Sobotín 16, 788 16 Sobotín

09:00 - 10:00 hod.

Návštěva projektů PRV - konzervárna Via Delicia, Zábřeh na Moravě:
Zvýšení výrobní kapacity konzervárny, operace 19.2.1.
Nové stroje pro konzervárnu, operace 19.2.1.
Rozvoj manufaktury Via Delicia, operace 4.2.1.

11:00 - 12:00 hod.

Návštěva Papírny Velké Losiny, představení projektu PRV 2007–2013:
„Systém audioprůvodců v muzeu papíru Velké Losiny“

12:00 - 13:00 hod.

oběd v Restauraci Zlosin

13:00 - 14:00 hod.

Návštěva projektů PRV - Pivovar Zlosin a Prodejna a pivní bar Zlosin, oba
operace 19.2.1.

14:30 - 16:00 hod.

Návštěva projektů PRV - Loučná nad Desnou:
Náves radosti v Loučné nad Desnou, operace 19.2.1.
Základní služby a obnova šumperského venkova, operace 19.2.1.

16:00 - 17:30 hod.

Návštěva projektu PRV - Kouty nad Desnou, část Dlouhé stráně „Z lázní
do lesů a hor, to je náš krásný region“, operace 19.2.1.

18:00 - 20:00 hod. společná večeře v hotelu Resort Sobotín
20:00 - 22:00 hod. Setkání se zástupci MAS Šumperský venkov, beseda o zkušenostech s projekty PRV
a dalších programů, podporovaných z jiných zdrojů (evropských i národních)
v regionu MAS Šumperský venkov, diskuse k novému finančnímu období Společné
zemědělské politiky
20. května - pátek
08:00 - 09:00 hod. snídaně v Resortu Sobotín
09:00 - 11:00 hod. Návštěva projektu PRV - Dolní Studénky, Kavárna Třemešek, operace 19.2.1.
a zámečku Třemešek (kombinace opatření PRV, IROP, OPZ)
11:00 - 13:00 hod. Přijetí starostou Dolních Studének, návštěva projektu PRV „U nás to žije!“,
operace 19.2.1.
13:00 - 14:00 hod. oběd v Hostinci Pod kostelem, Bludov
14:00 - 15:00 hod. Prohlídka kulturního domu Bludov, návštěva projektu PRV „Vybavení
kulturního domu Bludov“, operace 19.2.1.
19:00 hod.

předpokládaný příjezd do Mělníka, PENNY Market, U potoka 3471, 277 41 Mělník

Akce se bude realizovat za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví osob, a to zejména
v souvislosti s epidemiologickou situací v České republice v roce 2022.
Povinností účastníků je dodržování bezpečnostních opatření na základě konkrétní epidemiologické
situace v regionu.
Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č 95/46 ES
zveřejněny na www.szif.cz.

Změna programu vyhrazena.

Těšíme se na Vás

