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

Exkurzi
„Venkov je náš svět - krajina v kondici,“
s podtitulem „Motivujeme k šetrnému hospodaření v krajině“
Zaměřeno na čerpání a přínos evropských dotačních prostředků.
Financováno z fondů EU.
Datum konání: 15. - 16. června 2022
Místo konání: Středočeský a Liberecký kraj
Cílem exkurze bude seznámit účastníky s úspěšnými projekty Programu rozvoje venkova 2014–2022
(dále jen „PRV“), a s dalšími opatřeními, která umožňují trvale udržitelný rozvoj venkova a šetrné
hospodaření v krajině. 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, která podporují k přírodě šetrné podnikání.
Z prostředků Celostátní sítě pro venkov (dále jen „CSV“) je účastníkům hrazena doprava, ubytování se
snídaní a odborný výklad k projektům PRV.
Ostatní stravu a nápoje si účastníci hradí sami.
Kontaktní osobou pro případné dotazy je Ing. Kateřina Pospíšilová, Ph.D.
e-mail: kancelar@podlipansko.cz, tel. +420 721 170 388
Registrace účastníků prostřednictvím výše uvedeného e-mailu do 13. června 2022.
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. Zdeněk Procházka

Ing. Markéta Pošíková

ředitel RO SZIF Praha

ředitelka MAS Podlipansko, o.p.s.

Program
15. června - středa
07:00 hod.

Odjezd z Peček, parkoviště Hálkova, GPS 50.0931592N, 15.0342158E

09:00 - 11:00 hod.

Návštěva projektů PRV na statku Vodňanský, operace 4.1.1. Investice
do zemědělských podniků a 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci komunitně
vedeného místního rozvoje, nositel zlaté medaile v soutěži Pestrá krajina 2018,
Blíževedly 34, 471 34 Blíževedly

12.00 - 13:00 hod.

Oběd ZOD Brniště a.s., Jáchymov 1, 471 29 Brniště - Jáchymov

13:00 - 15:00 hod.

Návštěva projektů PRV v ZOD Brniště, operace 4.1.1. Investice do zemědělských
podniků a 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního
rozvoje, největší zpracovatel krůtího masa v ČR a současně sociální podnik - držitel
ocenění Odpovědná firma 2017, zřizovatel Ekocentra Brniště, Jáchymov 1,
471 29 Brniště - Jáchymov

15:00 - 17:00 hod.

Návštěva Ekocentra Brniště a komunitní kavárny Jako doma, prezentace aktivit
ZOD Brniště a jeho projektů, podporujících komunitně vedený místní rozvoj (CLLD),
471 29 Brniště - Jáchymov

17:45 - 18:00 hod.

Ubytování Apartmány Ralsko, Bažantnice Ploužnice, Hvězdov 990, 471 24 Ralsko,

18:00 - 19:00 hod.

Večeře, Apartmány Ralsko, Hvězdov 990, 471 24 Ralsko

19:00 - 22:00 hod.

Prezentace aktivit CSV, LAG Podralsko, MAS Podlipansko, přednáška
Agrolesnictví a jeho budoucnost. Význam PRV a jeho podpor - Ing. Radim
Kotrba, Český spolek pro agrolesnictví, Apartmány Ralsko, Hvězdov 990,
471 24 Ralsko

16. června - čtvrtek
07:30 - 08:30 hod.

Snídaně, Apartmány Ralsko, Hvězdov 990, 471 24 Ralsko

09:30 - 11:30 hod.

Návštěva projektů PRV na rodinné farmě Držovice, operace 4.1.1.
Investice do zemědělských podniků, chov ovcí a koz s produkcí oceněných
mléčných výrobků, Držovice 23, 411 45 Úštěk

12:30 - 13:30 hod.

Oběd, Restaurace u Doušů, Úštecká 40, 471 03 Kravaře

14:30 - 16:00 hod.

Návštěva rodinné farmy Dvůr Havransko a projektu PRV, operace 4.1.1.
Investice do zemědělských podniků, nositel zlaté medaile v soutěži Pestrá krajina
2021, Vestec 36, 289 33 Vestec

17:00 hod.

Návrat do Peček, parkoviště Hálkova, GPS 50.0931592N, 15.0342158E

