
 

 
   

 
Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Místní akční skupinou SVATOJIŘSKÝ LES, 

z.s. si Vás dovolují pozvat na exkurzi 
 
 

„Kutnohorsko inspiruje“  
 
 

Exkurze se uskuteční ve dnech 8. a 9. června 2017  
na území místní akční skupiny Lípa pro venkov 

 
 
 

Cílem exkurze je seznámit účastníky akce s úspěšně zrealizovanými projekty 
Programu rozvoje venkova a dalšími dotačními možnostmi v rozvoji venkovského 
prostoru.  
 
V rámci exkurze proběhne výměna zkušeností a informací o aktivitách zaměřených na 
rozvoj regionu s přihlédnutím ke specifikům Středočeského kraje. Exkurze bude 
zaměřena na aktivity místní akční skupiny – projekty spolupráce a LEADER, a také 
Celostátní sítě pro venkov, její aktivity a cíle. Účastníkům exkurze bude umožněna 
diskuse a navázání kontaktů s úspěšnými žadateli o dotace z Programu rozvoje 
venkova. 

 
 
Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazeno ubytování, doprava, průvodce, občerstvení a 
organizace akce. Ostatní náklady si hradí účastníci sami (předpokládaná finanční náročnost pro 
účastníka je 150,- Kč).  
 
 

Kapacita akce je omezena!  
Kontaktní osoba Ing. Luděk Beneš, Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.  

Rezervace místa na exkurzi prostřednictvím e-mailu: benes@svatojirskyles-mas.cz. 
 
 

Za organizátory srdečně zvou 

 

Ing. Luděk Beneš       Ing. Martin Benda 
Místní akční skupinou SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.  Celostátní síť pro venkov 
 

 
 
 



 

 
   

Program exkurze: 
 

čtvrtek 8. června 
 

8:00 Odjezd autobusu:  Farma Pojedy u Rožďalovic, Pojedy 33, Žitovlice – Pojedy 
    GPS: 50.2907172N, 15.1317381E 
 
9:30 Mlýn Pančava (Program rozvoje venkova), Zbraslavice – prezentace Celostátní 

sítě pro venkov, místní akční skupiny, metody Leader a CLLD 
 
12:00 Oběd, Zbraslavice  
 
14:00  Farma Cihlář (Program rozvoje venkova), Milošovice – zpracování mléka a 

mléčných výrobků 
 
15:00 Požární zbrojnice (Program rozvoje venkova), Pertoltice 
 
16:00 Vodní dům Želivka (Regionální operační program Střední Čechy) 
 
17:00 Vodácké muzeum, kostel Povýšení sv. Kříže, dětské dopravní hřiště, kemp 

Rákosí (Regionální operační program a Program rozvoje venkova), Zruč nad 
Sázavou 

 
18:00 Večeře a ubytování, Kutná Hora 
 
20:00 Večerní společná diskuze mezi účastníky akce a členy místní akční skupiny 

Lípa pro venkov 
 
 Pátek 9. června 
 
  8:00 Odjezd autobusu 
 
  9:00 Naučná stezka (Program rozvoje venkova), tvrz Malešov 
 

10:00 Dítě a kůň, sdružení pro hipoterapii, z.s. (Program rozvoje venkova), 
Miskovice 

 
11:00 Vinné sklepy Kutná Hora s.r.o. (biodynamické zemědělství, ochranná známka 

Demeter), Kutná Hora 
 
12:00 Oběd, Kutná Hora – Havířská Bouda 
 
13:00 Odborný výklad na téma komplementarita Evropských strukturálních a 

investičních fondů – Ing. Luděk Beneš, Havířská Bouda 
 
15:00 Předpokládaný návrat autobusu: Farma Pojedy u Rožďalovic 

 
 


