Celostátní síť pro venkov Kraj Vysočina ve spolupráci s Místní akční skupinou Třeboňsko
Vás zvou na dvoudenní exkurzi

PRV v praxi – cesta za poznáním zemědělských
a zpracovatelských provozů
Termín: 9. – 10. června 2016 (čtvrtek, pátek)

Odjezd: 9. 6. v 8:00 hod.

Vyšší odborná škola a Střední škola zemědělská, veterinární
a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505

Příjezd: 10. 6. v 17:00 hod.

Vyšší odborná škola a Střední škola zemědělská, veterinární
a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505

Program exkurze
První den exkurze - 9. června 2016

10:00 hod.

Rodinná farma Tušť, Suchdol nad Lužnicí
Návštěva areálu farmy zemědělského prvovýrobce, ukázka úspěšně realizovaných
projektů z Programu rozvoje venkova.

12:00 hod.

Oběd

13:00 hod.

Státní oblastní archiv v Třeboni, Třeboň
SOA nabízí jedinečnou možnost sledovat prostřednictvím historických listin, map,
dokumentů či fotografií formování krajiny, kterou ovlivnila mnohaletá zemědělská činnost.

15:30 hod.

Rybářství Třeboň a.s., Třeboň
Ukázky realizovaných projektů z OP Rybářství i inovativního výzkumu – výsledky
dlouhodobé plemenářské práce, generační ryby chované ve speciálních rybnících; a také
zpracovatelský provoz a prodejnu ryb či výrobky z místní zpracovny.

18:00 hod.

Večeře + ubytování - Penzion Dvorce, Třeboň

Večerní program:
Informace o aktivitách Celostátní sítě pro venkov; diskuse na téma projekty spolupráce v PRV, vztahy
dodavatelského řetězce a vytváření podmínek k rozvoji krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů,
podpora regionálních potravin.

Druhý den exkurze – 10. června 2016

9:30 hod.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice
Prohlídka Školního statku s odborným výkladem a reálnou ukázku malého zemědělského
hospodářství, provoz rodinné farmy jako prvovýrobce i zpracovatele zemědělských
produktů.

12:00 hod.

Oběd

14:00 hod.

Palírna a minipivovar v Mirkovicích, Mirkovice
Odborný výklad s místním sládkem, ukázka příkladu využití místních surovin a spolupráce
mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců, vývoj vzniku regionální značky.

Celostátní síť pro venkov hradí návštěvu cílových míst, dopravu, ubytování, stravování, poplatky
a odborný výklad.
Rezervace účastníků – Lucie Sýsová – POUZE e-mail: lucie.sysova@szif.cz
Kontaktní osoby pro případné dotazy: Ing. Lucie Sýsová, tel. 731 689 810, e-mail: lucie.sysova@szif.cz

Za organizátory srdečně zve:

Bc. Tomáš Novák
ředitel
MAS Třeboňsko o.p.s.

Ing. Dagmar Adámková
koordinátor CSV
Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina

