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

Exkurze po projektech PRV - Polsko
Termín konání: 25. - 27. dubna 2018
Odjezd z ČR: 25. dubna - nástupní místa:
6:00 - Zlín, ul. Březnická, parkoviště autobusů pod sportovní halou
7:00 – Přerov, Denisova 11, naproti Albertu
7:30 – Olomouc,Tř. Kosmonautů, Autobusová zastávka u Alberta
Program exkurze:
1. den: Niemodlin a okolí - představení a prohlídka realizovaných projektů.
12:00 - příjezd a setkání s místní MAS Partnerstwo Borów Niemodlińskich, prezentace
jejich činnosti a projektů PRV.
13:00 - návštěva Městského úřadu v Niemodlinu-prezentace projektů Programu rozvoje
venkova realizovaných v obcích jako součást Programu rozvoje venkova 2007-2013, např.
výstavba dětských hřišť v 19 vesnicích, propagační publikace –Niemodlinova monografie,
turistické knížky nebo přeshraniční dědictví společnosti Praschma.
15:30 - návštěva Szydlowiec Ślaskii prezentace projektů LEADER 2007-2013 – renovace
kostela a ochranářské práce na přírodní památce.
16:30 - zámek Niemodlin a prezentace projektů nevládní organizace pro zámek Niemodlin
v rámci strategie pro místní rozvoj programu LEADER 2014-2020 – návrh renovace
zámeckého parku a rekonstrukce střechy.
20:00 - přejezd do hotelu v Opole
2. den: Opole a okolí - představení a prohlídka realizovaných projektů.
9:30 - návštěva úřadu opolského vojvodství setkání se zástupci oddělení programů
rozvoje venkova - aktuální informace v oblasti PRV v Polsku.
11:00 - setkání se zástupci obce Dąbrowa a sdružení z Chróściny Prezentace projektu
jako součást Strategie místního rozvoje pro program LEADER 2014-2020 - Renovace
vesnického parku.
14:30 - setkání s Ditmarem a Danielem Gawlistem prezentace projektu podpora
podnikání (rozvoj) v rámci Strategie místního rozvoje programu LEADER 2007-2013 -

dodatečné vybavení stolařské dílny, nákup strojů a podpora podnikání (start) v rámci
Strategie místního rozvoje LEADER 2014-2020 - zahájení podnikání - stolařská dílna.
16:30 - návštěva Tułowic nejmladšího města v Opolském vojvodství, kulturním centrum
(spolufinancování LEADER 2007 - 2013),
18:30 – diskuse o výhodách a nevýhodách přístupu CLLD v Polsku a České republice a
srovnání práce národních sítí MAS – přednášející zástupci MAS ČR a Polska.
20.00 - přejezd na hotel do Opole
3. den: Opole a okolí - představení a prohlídka dalších realizovaných projektů.
9:30 - setkání se zástupci Tesařské Akademie v Dobrej prezentace projektu jako součást
Strategie místního rozvoje pro program LEADER 2014-2020 - obnovení střechy kostela.
11:00 setkání se zástupci obce Strzeleczki prezentace projektů Renovace centra obce
Strzeleczki, cast I a II. (financování 2007-2013 a 2014-2020).
12:00 - prezentace projektů realizovaných v hřebčíně v Mosznej
14:00 ukončení exkurze a návrat do ČR (příjezd cca Olomouc 18:00, Přerov 18:30, Zlín
19:30)

Z prostředků CSV je hrazena autobusová doprava, ubytování se snídaní a tlumočník..
Občerstvení a ostatní náklady si hradí účastníci sami.
Podrobné organizační pokyny a program obdrží účastníci emailem po registraci.
Pro registraci účastníků a bližší informace - email: tomas.sulak@obec-veselicko.cz

Za organizátory srdečně zvou
Ing. Kateřina Mračková
ředitelka Regionálního odboru Olomouc
Statní zemědělský intervenční fond

Bc. Tomáš Šulák
místopředseda
MAS Moravská brána, z. s.

