
 

   

  
Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond si Vás 

v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov ve spolupráci 

s Mikroregionem Podralsko dovolují pozvat na akci 
 

Rozvoj venkovského prostoru prostřednictvím 
aktivit místních samospráv 

nejen v Programu rozvoje venkova 
 

Dvoudenní exkurze pro aktéry rozvoje venkovského prostoru z Libereckého kraje 

do území Pardubického kraje proběhne od 4. května 2017 do 5. května 2017 v rámci 

pokračující mezikrajské spolupráce partnerů Celostátní sítě pro venkov. 
 

Zaměření exkurze cílí na výměnu zkušeností zástupců místních samospráv, členů a partnerů 
místních akčních skupin, z iniciace a realizace projektů podpořených v rámci Programu rozvoje 
venkova, které mohou využít pro své další aktivity rozvíjející venkovskou ekonomiku i v aktuálním 
programovém období, v němž je velkou příležitostí tzv. multifondovost, tedy rozšíření podpory 
pro místní akční skupiny i do ostatních evropských strukturálních a investičních fondů, přes které je 
možné využít specifickou metodu LEADER jako efektivního nástroje komunitně vedeného místního 
rozvoje (CLLD). V rámci exkurze budou mít účastníci možnost diskutovat a sdílet příklady dobré 
praxe ze svého území při aktivizaci místních obyvatel, budování partnerství, sjednocování lidí 
a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova. Účastníci exkurze 
budou mít současně možnost se během programu informovat o aktuálních možnostem čerpání 
finančních prostředků z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a sdílet mezi sebou své čerstvé 
zkušenosti z jejich právě realizovaných či chystaných aktivit. 
 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM EXKURZE 
 

Ve čtvrtek 4. května ve 12:00 hodin individuální příjezd účastníků do Litomyšle. Po společném 
obědě prohlídka města (případné vstupy si účastníci hradí sami). Ve 14:00 hodin individuální 
přesun do obce Budislav, návštěva realizovaných projektů, setkání a diskuze s představiteli obce, 
žadateli a zástupci MAS Litomyšlsko. Po ubytování a večeři prezentace možností čerpání 
finančních prostředků v tomto programovém období, závěrečná diskuze a výměna zkušeností. 
V pátek 5. května po snídani diskuzní panel se zástupci města Proseč a Sdružení obcí Toulovcovy 
Maštale, společná prohlídka a návštěva realizovaných projektů v okolí zahájená před obědem a její 
pokračování až do cca 17:00 hodiny. Poté ukončení exkurze se závěrečným zhodnocením, 
rozloučení s hostiteli a průvodci z Pardubického kraje s pozváním do území Libereckého kraje.  
 
Celostátní síť pro venkov hradí ubytování, stravování a organizaci. Účastníci si sami zajišťují 

individuální dopravu a sami si hradí případné vstupné během exkurze.  
Kapacita akce je omezena.  

Registrujte se, prosím, na e-mailu pastorkova@jvpmesto.cz nebo tel.: +420 606 032 315. 
Itinerář obdrží registrovaní účastníci před konáním exkurze.   

 
Za organizátory srdečně zve 

 
Ing. Aleš Sobel 

ředitel RO Hradec Králové 
Státní zemědělský intervenční fond 

 


