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

Exkurzi
„Inspirace ve fungování managementu místních akčních skupin
a podpora podnikání ze strany místních akčních skupin (MAS)“.
se zaměřením na čerpání a přínos evropských dotačních prostředků.

Datum konání: 9. - 10. června 2022
Místo konání: území MAS Svatojiřský les (Nymbursko, Středočeský kraj)
Akce je určena zástupcům MAS ze Středočeského kraje a bude spojena s návštěvou řady
projektů národních i evropských se zaměřením na projekty Programu rozvoje venkova
2014–2020 (PRV).

Kontaktní osobou pro případné dotazy je Ing. Lenka Fialová, telefon: 766 044 783.
Rezervace místa je nutná prostřednictvím e-mailu: reditelka@masbrdy.cz
do 8. června 2022 do 12:00 hodin.

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazena doprava, ubytování se snídaní, lektoři
navštívených projektů a pronájem sálů. Stravu a nápoje si účastníci budou hradit sami.

Kapacita akce je omezena.
.

odrobné 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.

Za organizátory srdečně zvou

Ing. Zdeněk Procházka

Ing. Lenka Fialová

ředitel RO SZIF Praha

ředitelka MAS Brdy, z.ú.

Program exkurze:
9. června 2022
07:30 - 08:00 Prezence účastníků exkurze, Jince, parkoviště na náměstí 1. máje
08:00

Odjezd na exkurzi

10:00 - 11:40 Jizbice, návštěva „Jizbického písáku“, projekt Operačního programu životního
prostředí, ukázka obnovy vodní plochy a mokřadel (Eva Pacltová, starostka Jizbic)
12:00 - 12:45 Oběd, Motorest Zavadilka, Zavadilka 2, 288 02 Jizbice
13:00 - 14:00 Komentovaná exkurze nově vybudovaných polních cest v okolí Žitovlic,
návštěva čtyř projektů pozemkových úprav, financovaných z PRV; ukázka, jak pozemkové
úpravy pomáhají rozvoji místního podnikání
14:00 - 15:50 Prezentace „Předávání zkušeností managementu jednotlivých MAS“, spojená
s diskusí k tématům Řídící výbor, Výběrová komise, Revizní výbor MAS, atd. (Ing.
Luděk Beneš, manažer MAS Svatojiřský les); Farma Pojedy, Pojedy 33, 289 34
Žitovlice
16:00 - 17:30 Farma Podlužany, návštěva tří realizovaných projektů PRV, operace 4. 2.1. Investice
do zemědělských podniků, ukázka projede ze dvora, Podlužany 7, 289 34
Rožďalovice
17:45 - 19:00 Ubytování, večeře, Sport relax hotel Na Kopečku, Nové Zámky 56, 289 33 Křinec
19:00 - 22:00 Jednání zástupců MAS na téma Společná zemědělská politika 2023–2027, vize,
očekávání versus realita, diskuse s výměnou zkušeností účastníků (moderuje Ing.
Luděk Beneš, manažer MAS Svatojiřský les), Sport relax hotel Na Kopečku, Nové
Zámky 56, 289 33 Křinec

10. června 2022
07:30 - 08:30 Snídaně, Sport relax hotel Na Kopečku, Nové Zámky 56, 289 33 Křinec
09:00 - 10:30

Návštěva projektů realizovaných ve Svidnici (část obce Dymokury, ukázka
možností využití projektů různých programů - evropských i národních - v části obce
do 100 obyvatel)

11:00 - 12:00 Šestajovický pivovar, návštěva dvou projektů PRV, operace 19.2.1. Podpora
provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje
12:00 - 13:00

Oběd, Šestajovický pivovar, Husova 66/2, 250 92 Šestajovice

13:00 - 14:00

Závěrečné vyhodnocení exkurze, diskuse k navštíveným projektům, Šestajovický
pivovar, Husova 66/2, 250 92 Šestajovice

16:30

Předpokládaný příjezd Jince, parkoviště na náměstí 1. máje

