
 

   

 

      

 

   

 

 

Celostátní síť pro venkov si Vás v rámci plánovaných aktivit dovoluje pozvat na cyklus exkurzí 

„Tváře Libereckého kraje 2015“.  

Jedná se o cyklus dvou celodenních exkurzí v termínech 27. října a 3. listopadu 2015. Budou představeny 

projekty realizované v letech 2007 – 2013, finančně podpořené z Programu rozvoje venkova, z os I – IV. 

Program exkurzí: 

První den exkurze, úterý 27. 10. 2015 

Lázně Libverda  Ateliér EDGART, Petry a Richarda Matějkových 
Finanční podpora z: IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie, III.1.2. Podpora 
zakládání podniků a jejich rozvoje 

Černousy   FKP Frýdlant, s. r. o., Jízdárna se zázemím                                      
    Finanční podpora z: IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie, III.1.3.2.  

                                         Ubytování, sport 

Višňová – Poustka  Cesta řemesel Martiny a Mirka Novákových, naučná tematická stezka 
    Finanční podpora z: IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie, III.1.3.1.  
                                            Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hipostezky a další tematické stezky 
  
 

Druhý den exkurze, úterý 3. 11. 2015   
Všeň    BIO moštárna Filipa Marka        
    Finanční podpora z: IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie   
Malá Skála   Vyhlídkový okruh pod Sokolem 

Finanční podpora z: II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích 

Rokytnice nad Jizerou Obrazová expozice o historii Rokytnice 

    Odpočinková místa turistických tras 

    Revitalizace aleje a oprava kapličky 

    Modernizace keramické dílny 
    Finanční podpora z: IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie   
Poniklá   Výstavba hlavní skladovací jímky 

    Moderní údržba krajin 

    Rekonstrukce prostor pro ustájení telat 
    Finanční podpora z: IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie   
    Modernizace mléčné farmy 
    Finanční podpora z: I.1.1. Modernizace podniků 
 

Za organizátory srdečně zve: 

Ing. Jan Groh, LL.M., MBA    Lenka Kvintusová          
krajský koordinátor CSV    manažerka MAS Achát, z. s.  

 
 
 
 
Detailní program včetně itineráře od nás obdrží přihlášení účastníci nejpozději týden před odjezdem.  

Doprava i stravování je pro účastníky zajištěno. 
Jednotlivé exkurze jsou koncipovány jako samostatné celky. Je možné účastnit se pouze exkurze, která Vás tematicky 
zajímá. Přihlášky jsou přijímány do 25. 10. 2015. 

Kontakty: MAS Achát, z. s., Lenka Kvintusová, e-mail: mas-achat@seznam.cz, mobil: +420 776 695 828. 



 

   

 

      

 

   

  

 

PŘIHLÁŠKA NA EXKURZE 
Tváře Libereckého kraje 2015 

 
- za příklady dobré praxe  

financované z Programu rozvoje venkova 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Zúčastním se exkurze (zaškrtněte prosím datum vybrané exkurze) 

 27. 10. 2015 

 3. 11. 2015  

 

 
Místo nástupu (zaškrtněte prosím, případně doplňte vhodné místo nástupu na trase – 

přesné místo a termín domluvíme individuálně) 

 V Turnově 

 V Liberci 

 Na trase – místo (předběžně):  

 
 

Přihlášku prosím zašlete nejpozději do 25. 10. 2015 na e-mailovou adresu: 
Lenka Kvintusová, mas-achat@seznam.cz  
 
  

Jméno, příjmení  

Organizace, instituce 
 

 

Kontaktní adresa  

Telefon, mobil  

E-mail 
 

 

mailto:masturnovsko@seznam.cz

