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

Exkurze za projekty Programu rozvoje venkova 2014–2020
na Slovensko a do Maďarska
Datum konání: 27. – 29. června 2022
Nástupní místa a čas odjezdu:
6:00 hodin - parkoviště před zimním stadionem Uherské Hradiště - Na Rybníku 1057,
686 01 Uherské Hradiště
6:45 hodin - parkoviště pod sportovní halou, ulice Březnická, 760 01 Zlín
8:00 hodin - u hotelu Clarion, Jeremenkova 1082/36, 779 00 Olomouc-Hodolany

Program
Pondělí 27. června 2022
12:30 hodin – Příjezd do obce Oravský Podzámok, Slovensko


Oběd v Hotelu Palatín



Setkání se zástupci MAS ORAVA, prezentace: představení činnosti a fungování
místních akčních skupin (MAS), představení projektů PRV realizovaných na území
MAS. Výměna zkušeností s administrací projektů a současná situace v ČR a na
Slovensku. (Obec Pokryváč - Oprava zvoničky v obci, Obec Dlhá nad Oravou Rekonštrukcia javiska v kultúrnom dome, Obec Oravský Biely Potok – Betlehem,
Obec Liesek - Detské ihriská pri ZŠ s MŠ v Liesku, Obec Hladovka - Vybudovanie
priestorov pre podporu spolkovej činnosti obce, Obec Hruštín - Tanečné štúdio).



Pěší prohlídka okolí Oravského hradu, představení činnosti zdejších spolků se
starostou obce a zástupci MAS Orava.

16:00 odjezd směr obec Borša, okres Trebišov v Košickém kraji
20:00 příjezd do Borši – Kaštiel Rakoczi – ubytování, večeře a nocleh

Úterý 28. června 2022
08:00 – 9:00 hodin Snídaně – součástí ubytování
09:00 – 12:30 hodin seznámení s územím MAS TOKAJ - ROVINA


Setkání se zástupci MAS TOKAJ - ROVINA v obci Zemplínske Jastrabie. Představení
fungování a činnosti MAS, seznámení s aktivitami a projekty ve zdejším území.
(Multifunkčné ihrisko a Rekonštrukcia domu smútku - obec Zemplínsky Branč,
Rekonštrukcia kultúrneho domu - obec Zemplínske Jastrabie)

12:30 – 13:00 hodin Oběd – na trase dle harmonogramu a dopravy
13:00 – 18:30 přejezd na maďarskou stranu - Sárospatak


Seznámení se s místní CLLD komunitou a představení její činnosti.



Představení projektu: „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és
helyi közösségszervezés Sárospatakon” („Infrastrukturní rozvoj kulturních a
komunitních prostor a místní komunitní organizace v Sárospataku“) CLLD



Přejezd do obce Mikóháza, přestavení projektu: „Mikóháza Községi“ (Obec
Mikóháza)



Přejezd zpět na Slovensko do vinařství Ostrožovič, Veľká Trňa. Seznámení s výrobou
vína ve zdejší oblasti a představení činnosti vinařství. Představení investičních a
zemědělských projektů ve zdejším vinařství jako nástroje ke zvyšování
konkurenceschopnosti a modernizace podniku.



Večeře ve vinařství s možností ochutnávky zdejší produkce



Společné večerní setkání zástupců MAS z České republiky, Slovenské republiky a
Maďarska. Vzájemná výměna zkušeností a diskuze nad možnostmi spolupráce.

21:00 návrat zpět na ubytování Borša – Kaštiel Rakoczi – nocleh
Středa 29. června 2022
08:00 – 9:00 hodin Snídaně – součástí ubytování
9:30 hodin - Odjezd zpět směr ČR
Příjezd: 15:00 hotel Clarion, Jeremenkova 1082/36, 779 00 Olomouc-Hodolany
Příjezd: 16:00 parkoviště pod sportovní halou, ulice Březnická, 760 01 Zlín
Příjezd: 16:45 parkoviště před zimním stadionem Uherské Hradiště, Na Rybníku 1057,
686 01 Uherské Hradiště

Časy příjezdů a odjezdů stejně jako časový harmonogram se mohou změnit dle aktuální
dopravní situace a plynulosti programu a tyto změny jsou organizátory vyhrazeny.
Doporučujeme účastníkům si před odjezdem sjednat cestovní pojištění do zahraničí.
Doprava a ubytování jsou hrazeny z prostředků CSV, ostatní náklady jako stravu a vstupné si
hradí účastníci na místě sami. Předpokládané náklady na účastníka
činí cca 2000,- Kč na osobu.

Svou účast potvrďte nejpozději do 17. června 2022 prostřednictvím
formuláře ZDE
Kontaktní osoby:
Ing. Tomáš Čermák, CSV: 730 543 753
Mgr. Hana Malovaná, MAS Staroměstsko: 724 504 860
Akce bude realizována za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví osob, a to zejména v souvislosti
s epidemiologickou situací v České republice na Slovensku i v Maďarsku. Povinností účastníků je dodržování
bezpečnostních opatření na základě konkrétní epidemiologické situace v regionu.
Podmínkou účasti na akci je dodržování bezpečnostních opatření v souvislosti s aktuální epidemiologickou
situací při šíření onemocnění COVID-19.
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.

Za organizátory srdečně zvou

Ing. Kateřina Mračková
ředitelka Regionálního odboru Olomouc
Státní zemědělský intervenční fond

Mgr. Hana Malovaná
vedoucí manažer MAS Staroměstsko z. s.

