
 

   

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond Vás 
v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na exkurzi 

 

Estonsko – Poznávací exkurze  
za projekty PRV 

Termín konání exkurze: 18. 4. 2017 – 22. 4. 2017 

Odjezd: 

18. 4. 2017 v 00:05, Parkoviště KÚ, Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava. 

18. 4. 2017 v 01:00, Hlavní nádraží Olomouc, zastávka MHD u hotelu Clarion. 

 

Program: 
První den: odjezd z ČR (Jihlava, Olomouc) přes Polsko, Litvu, Lotyšsko, a večerní příjezd 

 do Estonska. Představení místní akční skupiny Pärnu Bay Partneship a projektu 
 LEADER „Romantické pobřeží.“ Večeře a nocleh v centru Ojako.  

 
Druhý den: návštěva projektů v regionu místní akční skupiny Pärnu Bay Partneship. 

 Návštěva tradiční rodinné farmy „Mária,“ prohlídka řemeslného centra a sídla Tõstamaa 
 Manor , návštěva obce Lindi, návštěva centra mládeže Sauga Open Youth Centre nebo 
 ostrova Manija. Návrat do Ojako večeře a nocleh.  

 
Třetí den: přejezd do regionu místní akční skupiny Tartu Rural Development a návštěva 

 projektů LEADER v tomto regionu. Návštěva centra pro kreativní odvětví Tartu Centre for 
 Creative Industries. Návštěva asociace Delicious South Estonia and farmers market, 
 zajišťující marketing místních produktů a farmářské trhy. Představení projektu „Living on 
 the Edge,“ který je realizován MAS ve spolupráci s National Geographic a výrazně 
 podporuje venkovský cestovní ruch. Večeře a ubytování v Tehvandi Sport Center. 

 
Čtvrtý den: setkání se zástupci regionální samosprávy Tartu County a dalších 

 rozvojových organizací v regionu, výměna zkušeností a poznatků v oblasti realizace 
 projektů. Návštěva mléčné farmy Andre Farm produkující sýr Gouda. Pozdě večer odjezd 
 zpět, přes Estonsko, Lotyšsko, Litvu a Polsko.  

           Příjezd: 22. 4. 2017, do ČR v odpoledních hodinách. (Olomouc a Jihlava)  

Program exkurze bude ve dnech od 19. 4. 2017 do 21. 4. 2017 probíhat od 8:30 do 18:00 hod. 
Podrobné organizační pokyny obdrží účastníci emailem po registraci.  
Exkurze je financovaná z části z prostředků CSV a část nákladů si účastníci hradí sami. 
Bližší informace a registrace účastníků probíhá na emailu:  katerina.mrackova@szif.cz 

 

 Za organizátory srdečně zve 
      Ing. Kateřina Mračková                          
      ředitelka Regionálního odboru Olomouc              
      Státní zemědělský intervenční fond 


