Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s Asociací soukromých
zemědělců Benešov Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na

zahraniční exkurzi

„Po farmách v Rakousku a v České republice“
se zaměřením na čerpání a přínos evropských dotačních prostředků, zejména
Programu rozvoje venkova.

Datum konání: 12. - 16. května 2022
Místo konání: Rakousko (spolkové země Dolní Rakousko, Štýrsko a Salcbursko), Česká
republika – Jihočeský a Středočeský kraj

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov je hrazena doprava, ubytování se snídaní, organizační zajištění
akce, tlumočení a lektoři na exkurzích v místě realizace projektů a licencovaná fotodokumentace.
Stravu, nápoje a vstupné si účastníci hradí sami.
Kontaktní osobou pro případné dotazy je Ing. Veronika Jeníkovská
e-mail: veronika,jenikovska@asz.cz, tel. +420 728 311 581
Registrace účastníků prostřednictvím výše uvedeného e-mailu do 11. května 2022 do 14:00 hod.

Za organizátory srdečně zvou

Ing. Zdeněk Procházka

Pavel Duda

ředitel RO SZIF Praha

předseda regionální ASZ Benešov

Program
12. května - čtvrtek
08:00 hod.

odjezd stanice metra C Opatov, Chilská ulice, Praha 4

08:45 hod.

zastávka s možností nástupu v Benešově u benzinové pumpy u Kauflandu

09:45 - 10:00 hod.

zastávka s možností nástupu u Hotel Sloup, Řípec 122, 392 01

12:00 - 13:00 hod.

oběd na farmě Biohof Abraham, Hirschbach im Mühlkreis, Rakousko

13:00 - 15:00 hod.

prohlídka farmy Biohof Abraham, Hirschbach im Mühlkreis, Rakousko
návštěva projektů PRV
Přístavba a přestavba ovčí stáje a sklad krmiva; rozšíření sýrárny
Diverzifikace směrem k nezemědělským činnostem
Ubytovací jednotka pro agroturistiku

15:00 - 16:00 hod.

prohlídka farmy Biohof Schinagl, Grünbach, Rakousko
ukázka zpracování zemědělských komodit a jejich prodej ze dvora

16:30 - 17:00 hod.

pekařství na biofarmě Mauracher, Sarleinsbach, Rakousko
příklad diverzifikace činnosti zemědělského podnikání financovaného z PRV

19:00 - 21:00 hod.

příjezd, ubytování, večeře Hotel Svachovka, Svachova Lhota, 382 32 Mirkovice

13. května - pátek
07:00 - 08:00 hod.

snídaně a odjezd do Rakouska

10:00 - 11:30 hod.

prohlídka farmy Biohof Achleitner, Eferding, Rakousko
projekt PRV na podporu zpracování a prodeje produkce

11:30 - 12:30 hod.

oběd na farmě

14:30 - 16:00 hod.

návštěva moderního zpracovatelského podniku bioproduktů a destilérie Parzmair,
Schwanenstadt, Rakousko,
projekt PRV na podporu diverzifikace zpracování zemědělských produktů

17:00 - 18:00 hod

prohlídka rodinné farmy Hussenbauer, Mondsee, Rakousko
projekt PRV na podporu zpracování a prodeje produkce

18:00 - 19:00 hod.

večeře na farmě Hussenbauer

19:45 hod.

ubytování penzion Pühringer, Am Weissen Stein, 5310 Mondsee, Rakousko

14. května - sobota
07:00 - 08:30 hod.

snídaně v penzionu Pühringer

09:00 - 11:00 hod.

prohlídka sýrárny Mondsee BioMilch, Mondsee, Rakousko
Projekt PRV na podporu diverzifikace zpracování zemědělských produktů

11:45 - 13:15 hod.

prohlídka farmy Hofladen Joglbauer, Mühlbach, Rakousko
farmářský obchod, zpracování mléka, kořenová čistírna odpadních vod

13:15 - 14:30 hod.

oběd na farmě

14:30 - 16:30 hod.

prohlídka farmy Schaflerei Vogelhütte, Obertrum am See, Rakousko
Chov ovcí, výroba sýrů

17:00 - 18:30 hod.

Salzburg, procházka městem

19:30 hod.

večeře, penzion Pühringer

15. května - neděle
07:00 - 08:30 hod.

snídaně v penzionu Pühringer

09:00 - 11:45 hod.

prohlídka farmy Biohof Mayer, Emmersdorf an der Donau, Rakousko
produkce sýrů a jogurtů, pěstování vánočních stromků

11:45 - 12:30 hod.

oběd na farmě

12:45 - 14:00 hod.

prohlídka rodinného podniku na produkci a výrobu koření z bylin Gewürze
Schneiderbauer, Lambrechten, Rakousko
projekt PRV Gewürzkino Schneiderbauer

15:30 - 17:00 hod.

exkurze na farmě Ökohof am Herrenriede, Bad Zell, Rakousko
chov skotského náhorního skotu, výroba masných výrobků, zpracování peří

19:00 hod.

příjezd, ubytování, večeře Hotel Svachovka, Svachova Lhota, 382 32 Mirkovice

16. května - pondělí
07:00 - 08:00 hod.

snídaně

08:00 - 09:00 hod.

možnost návštěvy manufaktur v Hotelu Svachovka - pivovar, destilérka nebo
čokoládovna (vstupné si hradí účastníci sami)

11:30 - 13:00 hod.

prohlídka farmy Pavla Dudy, Pravonín
návštěva projektů PRV operace Investice do zemědělských podniků:
Rozšíření skladování brambor - 15/001/0411b/120/000055
Nákup zemědělské techniky pro pěstování brambor - 20/010/0411b/120/000359

13:30 - 14:30 hod.

oběd na farmě Prak, Český Šternberk 47, 257 26 Český Šternberk

14:30 - 16:00 hod.

prohlídka farmy Prak, Český Šternberk 47, 257 26 Český Šternberk
návštěva projektů PRV operace Investice do zemědělských podniků:
Oprava stodoly a zimního ustájení pro skot, 15/001/0411c/120/001008
Modernizace zemského centra lipických koní, 15/001/0411f/120/000581

16:15 - 18:30 hod.

prohlídka Farmy Milošovice rodiny Cihlářových, Milošovice 16, 285 22 Zruč
nad Sázavou, chov mléčného skotu a zpracování produkce, vítěz soutěže
Farma roku 2020
návštěva projektů PRV operace Podpora provádění operací v rámci strategie
komunitně vedeného místního rozvoje:
Nákup sýrařského kotle 21/007/19210/120/000573
Rozšíření technologie faremní minimlékárny 18/003/19210/120/001764
Střecha stodoly, mačkač obilí 19/004/19210/120/042/001158

20:00 hod.

předpokládaný příjezd do Prahy, stanice metra C Opatov

Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny na www.szif.cz.

Změna programu vyhrazena.

Těšíme se na Vás

