
 

 

 
 

 
Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond  

v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov 
 

 si Vás dovolují pozvat na odbornou exkurzi  

 

,,Nové programové období PRV 
 s příklady dobré praxe ze zahraničí“ 

 

 
Ve dnech 11. až 13. května 2016 se uskuteční odborná exkurze, zaměřená na úspěšné 
projekty zrealizované v rámci Programu rozvoje venkova na území Slovinska.  
 
Cílem exkurze je představit dotační možnosti Programu rozvoje venkova a ukázat jeho přínos 
nejen v oblasti materiálního, ale i komunitního a sociálního rozvoje regionů.  
Vytvořit prostor k diskuzi nejen mezi partnery krajské Sítě Olomouckého kraje – zemědělští 
podnikatelé, MAS, zástupci neziskových institucí atd., ale také s různými subjekty se škály 
zahraničních partnerů Sítě. 
 
Účastníci exkurze budou mít možnost diskutovat o Společné zemědělské politice EU, metodě 
komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) a nechat se inspirovat úspěšně realizovanými 
projekty místních akčních skupin.  
 
Bližší informace k programu exkurze viz níže.  
 

Doprava a ubytování jsou hrazeny Celostátní sítí pro venkov. 
 

V případě přihlášky a dotazů se obracejte na ivica.rusko@szif.cz, tel. +420 730 526 791                                                
nebo na mpolaskova.os@seznam.cz, tel. +420 604 752 044. 

 
 
 
Za pořadatele na akci srdečně zvou 

 
 

Ing. Kateřina Mračková                                                                    Ing. Vojtěch Ryza                                      

ředitelka RO SZIF Olomouc                                                                           předseda  SPOV ZK 
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Předběžný program exkurze: 

Středa 11. 5. 2016 

6:00 odjezd Olomouc, vlakové nádraží 

6:30 odjezd Přerov, vlakové nádraží 

7:15 odjezd Zlín, autobusové nádraží 

8:00 odjezd Uherské Hradiště, zimní stadion 

Během cesty budou průběžně dělány nutné přestávky dle potřeb dopravce i účastníků. 

15:00 předpokládaný příjezd do Mariboru 

Setkání se zástupci státní správy a LAG, Prohlídka části města Lent, kde se nachází nejstarší 

vinná réva na světě, a na to navazující prezentace úspěšných projektů z oblasti investice do 

zemědělských podniků, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, podpora investic 

na založení nebo rozvoj nezemědělských činností. 

18:00 předpokládaný příjezd do města – Slovenske Konjice 

Přivítání zástupcem místní samosprávy, informace o úspěšných projektech financovaných                

z EU, včetně prezentace projektů z oblasti zemědělství a jejich návaznosti na životního prostředí 

–  inovace v zemědělství a lesnictví, rozvoj a péče o krajinu ve prospěch životního prostředí – 

řešení krizových situací z důvodů sucha a přívalových dešťů. 

20:00  předpokládaný příjezd do města – Podčetrtek, ubytování, večeře 

 

Čtvrtek 12. 5. 2016 

9:00 prohlídka města Podčetrtek, obec s nejlepším využitím finanční podpory z projektů EU. 

Prezentace úspěšných projektů na zlepšení infrastruktury v obcích včetně volnočasových 

aktivit, zkvalitnění infrastruktury a veřejných prostranství, zkvalitnění života na venkově a rozvoj 

občanské společnosti. 

10:15 předpokládaný příjezd do města – Olymie, nositele zlatého ocenění v evropské soutěži 

Entente Florale Europe. 

Prohlídka města s důrazem na péči o zeleň a tradiční odrůdy ovocných stromů a keřů, navázaní 

spolupráce dle modelu »Sedlák a starosta«, která vede k vytváření a rozvoji krátkých 

dodavatelských řetězců a místních trhů.  

11:45 předpokládaný příjezd do města – Podsredu 

Prohlídka regionálního parku Kozianski park –  představení malých projektů se zaměřením na 

zlepšení zemědělské a lesnické infrastruktury ve volné krajině, projekty zaměřené na zvyšování 

enviromentálních a společenských funkcí lesa např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek 

pro turisty, značení přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. 

 



 

 

 
 

 

15:00 předpokládaný příjezd do města Ljubljana 

Prohlídka města, představením malých projektů se zaměřením na komunitně vedený místní 

rozvoj a dále projektů se zaměřením na rozvoj cestovního ruchu, rozvoj infrastruktury 

cestovního ruchu. 

20:00 předpokládaný příjezd do města Piran a Portorož, ubytování, večeře 

 

Pátek 13. 5. 2016 

8:00 prohlídka města Piran, Portorož 

Prezentace úspěšných projektů piranské obce k zachování kulturního dědictví - obnova 

památek a charakteristických prvků kulturního dědictví, budování identity regionu – zdroje EU. 

10:30 odjezd na zpáteční cestu 

Po cestě je možné se zastavit v obci Padna, která je postupně revitalizována s pomocí 

prostředků EU s možností prezentace úspěšných projektů zaměřených na obnovu a zkvalitnění 

infrastruktury a veřejných prostranství, zkvalitnění života na venkově a rozvoj občanské 

společnosti. 

14:00 odjezd z Padne, kde bychom zakončili třídenní putování. 

20:00 – 22:00 předpokládaný příjezd dle místa nástupu 

 

 

 

 


