
 

 

 
Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Místní akční skupinou Vladař a Místní akční 

skupinou Naděje si Vás dovolují pozvat na akci

 
ve dnech 16. 9. a 17. 9. 2016 

 

 Areál Slavnosti cibule (značeno), Račetice, 438 01 Žatec 
GPS: 50.3032933N, 13.3628747E 

 
Obec Račetice, je významnou zemědělskou obcí v Ústeckém kraji. Její jméno je spojováno zejména se 
zeleninou, pěstuje se zde jedna z nejlepších cibulí v naší zemi. Chuťově výborná cibule dala za vznik akci 
Slavnosti cibule. Šestý ročník Slavností cibule přinese v prvním dni akce program pro odbornou zemědělskou 
veřejnost. Druhý den bude zaměřen na širokou veřejnost a bude předávat informace z této oblasti populárně 
naučnou formou. 
Akce Slavnosti cibule 2016 se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariána Jurečky a hejtmana Ústeckého 
kraje Oldřicha Bubeníčka. Více informací naleznete na www.slavnosticibule.cz. 

 
Program: 
 
Pátek 16. 9. 2016 – program pro odbornou veřejnost 

9:30  Prezence účastníků 
10:00  Celostátní síť pro venkov (NUTS 2 Severozápad): představení, aktivity v roce 2016 
10:30  Program rozvoje venkova (PRV) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) (opatření 19.2.1) 
Místní akční skupiny na území NUTS 2 Severozápad a jejich implementace PRV 
11:00  MAS Vladař: Programový rámec PRV – fiche, podporované aktivity 
11:30  MAS Naděje: Programový rámec PRV – fiche, podporované aktivity 



 

 

 

12:00  Změny ve 3. kole PRV se zaměřením na operace 4.1.1. a 4.2.1  
13:00  Zahájení činnosti mladého zemědělce ve 2. a 4. kole PRV 
14:30  Podpora partnerství na venkově aneb Slavnosti cibule a další akce, které vznikly díky PRV 

Během celého dne bude k dispozici infostánek, občerstvení pro návštěvníky stánku. 
Výstava úspěšných projektů PRV 2007-2013. 
V areálu probíhají i další akce – polní den prodejců zemědělské techniky. 

Sobota 17. 9. 2016 

10:00  Zahájení akce pro širokou veřejnost 

Během celého dne bude k dispozici infostánek k Programu rozvoje venkova 2014–2020 
Výstava úspěšných projektů PRV 2007–2013. 
V areálu probíhají i další akce – bohatý kulturní program, polní den prodejců zemědělské techniky. 

 

Prostřednictvím stánku Celostátní sítě pro venkov a partnerů Sítě se 
vždy od 10:00 do 16:00 můžete těšit na 

 
 
prezentaci a propagaci partnerů Celostátní sítě pro venkov a Programu rozvoje venkova 2014–2020. Budou 
prezentovány úspěšné projekty Programu rozvoje venkova ČR z období 2007–2013, projekty Strategického 
plánu LEADER a budoucí výzvy Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) místních akčních 
skupin. V rámci prezentace budou připraveny propagační materiály Programu rozvoje venkova, MAS a 
partnerů Celostátní sítě pro venkov. Dále bude pro návštěvníky a zájemce o informace připravena ochutnávka 
regionálních potravin. 
 

 
 

Vstup je zdarma po oba dva dny akce. V případě dotazů se obracejte na tomas.sazecek@szif.cz. 
 

 
 
Za organizátory srdečně zvou 
 
 
 
 

Bc. Tomáš Sazeček        Ing. Josef Ryšavý 
koordinátor CSV        ředitel 
Státní zemědělský intervenční fond      MAS Vladař o.p.s. 
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