
 

   

 

Pozvánka 
 

Celostátní síť pro venkov si Vás v rámci plánovaných aktivit dovoluje pozvat 
na exkurzi spojenou se setkáním s partnery zahraniční Sítě 

 

Po projektech PRV v Rakousku 
 
Exkurze se uskuteční ve dne 7. - 8. dubna 2015 
Odjezd: Jihlava 7. 4. 2015 4:00 hod 
Příjezd: Jihlava 8. 4. 2015 23:00 hod. 

Program: 

7. dubna 2015 4:00 hodin výjezd z Jihlavy (okres Jihlava, Kraj Vysočina) – 290 km do 
St. Aegidi; 10:30 hod. příjezd na místo. 

 
10:30 – 12:00 hod. 

 St. Aegidi The Panorama Road – 9 vyhlídkových bodů (projekt LEADER). Projekt 
přispěl k podpoře cestovního ruchu v dané oblasti. Délka trasy je cca 25 km a na 
vyhlídkových bodech byla realizována díla místních umělců.  
 

12:00 – 13:00 hod. 

 Projekt Donauwelt (projekt LEADER) – zážitkovou formou je připravena ukázka 
životních podmínek v oblasti Dunaje, bude možno pozorovat různé formy vodního 
života v daném regionu v podzemním akváriu. Různé makety a názorné ukázky 
přispívají k snadnému zapamatování informací o tomto území především u mladé 
generace. 
 

13:00 – 14:30 hod. 

 Spolupráce Sauwalderdäpfel (8 malých farmářů) – výroba vodky z brambor, 
distribuce a produkce kvalitních brambor a výrobků z nich. Místní producenti brambor 
vybudovali jednotné skladovací a distribuční centrum a vyrábí místní regionální 
produkty, podnik je atraktivní pro návštěvníky dané oblasti.   

 občerstvení - svačina 
 

15:30 – 16:30 hod.  

 Návštěva kláštera Engelszell – připravený projekt je zaměřen na ukázku nabídky 
služeb pro staré a handicapované obyvatele regionu.  

 
18:00 – 20:00 hod.  - hotel Stiegenwirt Schärding 

 Prezentace fungování a spolupráce místní MAS s ostatními rakouskými 
i zahraničními MAS. Představení realizovaných projektů: 
- projekt Familienland Pillerseetal (LEADER projekt) – horská dráha a zábavní park, 
divoká řeka, prolézačky, kyvadla, jízdy na koních, restaurace apod… 
- projekt Climbers-Paradise (LEADER projekt) – horolezecké stezky pro turisty 
- projekt Jakobskreuz am Gipfel der Buchensteinwand (LEADER projekt) – atypická 
rozhledna s restaurací 

  



 

   

 
20:00 – 22:00 hod.  

 Společné setkání a neformální diskuse s rakouskými partnery v hotelu Stiegenwirt 
Schärding (Schärding Schlossgasse 2 – 6), občerstvení. 

 
 
 
8. dubna 2015 8:30 hodin odjezd, exkurze po projektech v regionu MAS, cesta do 

Klarlbau trvá cca 40 minut. 
 
10:00 – 11:30 hod. 

 Návštěva zahradních domů v Klarlbau – produkce ekologické zeleniny  
(certifikace BIO) – rajčata, chilli papričky (spolupráce s Arche Noah). V průběhu 
návštěvy bude možnost seznámit se blíže s funkčním systémem efektního nastavení 
pracovních procesů a zpracovávání objednávek.  

 občerstvení – svačina. 
 
12:15 – 14:00 hod. 

 Škola na farmě – rodina Kothbauer – přestavení efektivního přístupu, jak povzbudit 
mladou generaci  k farmaření a  ukázka názorného vzdělávání návštěvníků 
zaměřeného na přírodu a zemědělství  (producenti podpoření z LEADER – lokální 
produkty a projekty) 

 
14:30 - 16:30 hod. 

 Diskuse a neformální výměnu zkušeností s rakouskými partnery ve Wilhelmingu 2 

 Občerstvení – oběd.  

16:30 hod. odjezd z Wilhelming do Jihlavy   

23:00 hod. příjezd do Jihlavy 

 

Kontaktní osoba pro případné dotazy:   
CSV -  SZIF RO Brno - Ing. Dagmar Adámková, T: +420 724 619 213 
dagmar.adamkova@szif.cz 
 
MAS Královská stezka o.p.s. – Karolína Ortová, T: +420 774 709 322  
kralovská-stezka@centrum.cz 
 
 
 
Za organizátory srdečně zve 
 
 
 

Ing. Dagmar Adámková v. r. 
Koordinátorka Celostátní sítě pro venkov 
      Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina 


