Celostátní síť pro venkov
ve spolupráci s Místní akční skupinou kraje
Vysočina MAS Šipkou
si Vás dovolují pozvat na exkurzi

„Učíme se od sousedů“
Třídenní exkurze proběhne v termínu od 2. 11. 2016 do 4. 11. 2016
na území Jihomoravského kraje.
Program exkurze je zaměřen na ukázku realizovaných projektů z Programu rozvoje venkova
2007-2013, příklady dobré/špatné praxe v rámci čerpání prostředků z PRV, fungování MAS a efektivnější
nastavení SCLLD. Cílem je výměna zkušeností a poznatků mezi MAS Kraje Vysočina, MAS
v Jihomoravském kraji a dalších aktérů venkova v návaznosti na programovací období 2014 – 2020.
PROGRAM EXKURZE:
První den exkurze – středa 2. 11. 2016
7:00 - 9:00 hod. Individuální odjezd jednotlivých účastníků vlastními dopravními prostředky
11:30 hod. Setkání se zástupci MAS Znojemské vinařství, z.s.
Dvořákova 21, Znojmo 669 02
Oběd (účastníci si hradí sami)
13:00 hod.

Návštěva projektů PRV v obci Bohutice
o zlepšení infrastruktury a vzhledu obce s vytvořením vinařské expozice v zámeckém
sklepě, obnova veřejného prostranství a sklepu v obci Bohutice, vytvoření klidové zóny
s biotopem a centrem setkávání – Obůrka Bohutice

16:00 hod.

Neformální diskuze + coffee break
Vinařství Hanzel, s.r.o., Malinovského 33, 671 72 Miroslav

16:30 hod.

Návštěva projektů PRV v Agrodružstvu Miroslav
Nádražní 1207, 671 72 Miroslav
o rostlinná a živočišná výroba, vinohradnictví, ostatní služby

18:00 hod.

Prezentace/diskuze s MAS Znojemské vinařství, z.s.
Vinařství Dobrovolný, Nový Šaldorf 92
Představení nejúspěšnějších projektů z regionu MAS Znojemské vinařství, z.s.
a MAS Kraje Vysočina; výměna zkušeností; příklady dobré a špatné praxe, možnosti
spolupráce.

19:30 hod.
20:30 hod.

Večeře
Konec programu

Druhý den exkurze – čtvrtek 3. 11. 2016
8:00 hod.
9:30 hod.

Snídaně
Návštěva projektů PRV
Vinařství Dobrovolný, Nový Šaldorf 92
o pořízení technologického vybavení provozu, nákup chladící jednotky, malokapacitní
ubytování

Zemědělské družstvo Hodonice
o diverzifikace činností nezemědělské povahy, investice do zemědělských podniků,
modernizace strojů pro obdělávání vinic
Obec Hodonice
o úprava veřejného prostranství, oprava komunikace
12:00 hod.

Oběd (účastníci si hradí sami)
Přejezd do Velkých Pavlovic

15:00 hod.

Setkání se zástupci MAS Hustopečsko, z.s.
Tovární 22, 691 06, Velké Pavlovice

15:30 hod.

Návštěva projektů PRV
Město Velké Pavlovice
o naučná stezka – Zastavení v kraji vína a Meruněk, projekt - Po stopách vína a meruněk,
cyklostezka + rozhledna Slunečná

17:00 hod.

Prezentace/diskuze s MAS Hustopečsko, z.s. + coffee break
Hotel Kraví Hora, Bořetice 510, 691 08 Bořetice
Téma realizace SCLLD a jeho administrace; problematika čerpání z nového programového
období 2014-2020; příklady dobré a špatné praxe vlastních iniciativ MAS; možnosti
spolupráce aj.

19:30 hod.
21:00 hod.

Večeře
Konec programu

Třetí den exkurze – pátek 4. 11. 2016
8:00 hod
9:30 hod.

Snídaně
Návštěva projektů PRV
Obec Bořetice
o bioplynová stanice, cyklostezka Velké Pavlovice – Bořetice, informační kiosky „Turistický
produkt Modré Hory“

11:00 hod.

Prezentace/diskuze se zástupci Mikroregionu Modré Hory
Hotel Kraví Hora, Bořetice 510, 691 08 Bořetice
Prezentace činnosti MAS kraje Vysočina a činnosti Mikroregionu Modré Hory; možnosti
rozvoje cestovního ruchu, agroturistiky; inspirace/náměty pro nové projekty PRV aj.

12:30 hod.
14:30 hod.

Oběd (účastníci si hradí sami)
Ukončení exkurze a odjezd účastníků vlastními dopravními prostředky

Účastníci exkurze si hradí vlastní dopravu a obědy. Celostátní síť pro venkov hradí ubytování, včetně
snídaně, dále 2x večeři, 2x coffee break a pronájmy prostor k prezentaci/diskuzi.
Rezervace účastníků pouze na e-mail: info@massipka.cz
Za organizátory srdečně zvou
Ing. Jakub Černý
manažer SCLLD MAS Šipka
MAS Šipka, z.s.

Ing. Lucie Sýsová
krajský koordinátor CSV
RO SZIF Brno

