Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s PARTNERSTVÍM PRO ČESKÝ SEVER, Z.S.
si Vás dovolují pozvat na exkurzi

„REALIZOVANÉ PROJEKTY PRV V NĚMECKU - ZA
PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE“
11. – 14. července 2022
Zahraniční exkurze do regionu města Rudolstadt v německé spolkové zemi Durynsko má za úkol
výměnu informací o realizovaných projektech Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV) a Leader
v zahraničí. Důležité je rovněž sdílení zkušeností a vzájemná inspirace, snaha podpořit další
subjekty příklady dobré praxe přenositelné do našich regionů. Možnosti mezinárodní spolupráce
aktérů území, posilování a budování zahraniční spolupráce, pracovní setkání partnerů Sítě za
účelem předávání zkušeností z implementace PRV ve stávajícím období a příprava na nové období.
Budou představeny projekty, které byly podpořeny z evropských dotačních prostředků EU.
Odjezd – 11. července 2022 (pondělí)

odjezd 7:00 (Nám. E. Beneše 469, 407 47 Varnsdorf)
Příjezd – 14. července 2022 (čtvrtek)

návrat ve večerních hodinách (Nám. E. Beneše 469, 407 47 Varnsdorf)
PROGRAM:
11. července 2022 (pondělí)


7:00 odjezd po trase - Varnsdorf - Děčín - Ústí nad Labem - Drážďany - Groschwitz



12:00 ubytování v hotelu Ferienhof Domäne Groschwitz, oběd



14:00 prohlídka realizovaných projektů v obci Groschwitz



14:30 prohlídka projektu „Stará pekárna“, Rudolstadt



16:00 prohlídka zaměřená na projekt spolupráce s Bulharskem „Německo-bulharské ArtPlein-Air“, Königsee-Rottenbach



18:00 prohlídka města Rudolstadt



19:00 večeře v hotelu Ferienhof Domäne Groschwitz

12. července 2022 (úterý)


7:00 snídaně v hotelu



9:00 prohlídka projektů „Kampaň za využití slova školka“ a „Hraný výklad podle Froebela“,
Bad Blankenburg



12:00 prohlídka projektu „Kultura Příroda Farma“, Bechstedt



13:00 oběd



16:00 prohlídka projektu „Fröbelův dům Oberweissbach“, Oberweissbach



18:30 večeře v hotelu Schwarzmühle, Ochsenfurt



19:30 prezentace projektu „Turistický začátek Schwarzmühle“, hotel Ferienhof Domäne
Groschwitz



21:00 Návrat na ubytování, Ferienhof Domäne Groschwitz

13. července 2022 (středa)


7:00 snídaně v hotelu



10:00 prezentace projektů „Kulturní festival 30 – ti let německé jednoty“, „Stránky
vzpomínek na demokracii“, hotel Bauhaus, Probstzella



13:00 oběd



14:00 exkurze po projektu „Šetřete přírodu - recyklujte plastový odpad“, Leutenberg



16:00 prohlídka projektu na ochranu životního prostředí „Rodaberg“, Leutenberg



18:00 Návrat na ubytování, večeře, Ferienhof Domäne Groschwitz

14. července 2022 (čtvrtek)


7:00 snídaně v hotelu



9:30 prohlídka projektu „Místní zásobování, regionální zemědělství, vybavení nádražních
prodejen“, Königsee-Rottenbach



10:30 exkurze zaměřená na využití alternativních energií – zařízení na bioplyn, fotovoltaické
systémy zemědělského družstva Agrargenossenschaft Königsee e.G., Königsee



13:00 oběd Königsee

Rezervace účastníků a kontaktní osoba pro případné dotazy: e.hamplova@seznam.cz,
tel: 724 785 656, do 5. července 2022
Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazena doprava, ubytování se snídaní a lektorné.
Účastníci si sami hradí obědy a večeře. Doporučujeme účastníkům sjednat si cestovní pojištění.
Povinností účastníků je dodržování bezpečnostních opatření na základě konkrétní epidemiologické
situace v regionu.
Za organizátory srdečně zvou

Ing. Marcela Synková

Tereza Vnenk DiS.

Krajský koordinátor CSV
RO SZIF Ústí nad Labem

Předsedkyně spolku
PARTNERSTVÍ PRO ČESKÝ
SEVER, Z.S.

