Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MAS Sokolovsko o.p.s. si Vás dovolují
pozvat na exkurzi

Transfer zkušeností z LAG Mansfeld-Südharz do MAS
Karlovarského kraje
Exkurze se uskuteční ve dnech 31. 5. – 1. 6. 2017
Odjezd v 8:00 hod., ulice Dr. Kocourka 310 (před restaurací Šenvert), Sokolov
Program:
31. 5. 2017 (středa)
8:00 hod. Odjezd ze Sokolova
11:00 hod. Fischerhof am Kernersee
o Přivítání účastníků vedením LAG Mansfeld-Südharz na rybí farmě – místě
realizace LEADER projektů zaměřených na zemědělství (chov ryb)
o Základní informace o činnosti LAG Mansfeld-Südharz a aktuálním stavu
uplatňování strategie rozvoje 2020 s ukázkou aktivní spolupráce obce a místních
zemědělských/rybářských podnikatelů a jejich napojení na cestovní ruch
o Představení realizovaných LEADER projektů na farmě Fischerhof a prohlídka
farmy
12:00 hod. Oběd připravený z ryb z farmy Fischerhof am Kernersee
13:00 hod. Seeburg – realizované LEADER projekty (kemp – recepce, sanitární budovy +
vodní terasy u jezera Süßer See )
13:30 hod. Ubytování ve městě Eisleben
14:00 hod. Prohlídka města Eisleben (rodiště a místo úmrtí Martina Luthera)
16:30 hod. Odjezd do Benndorfu
17:00 hod. Benndorf
o Přivítání a zdravice starosty Benndorfu pana Maria Zanirata
o Informace o stavu implementace SCLLD MAS Sokolovsko o.p.s., srovnání se
stavem v LAG Mansfeld-Südharz

18:00 hod. Prohlídka statku s řemeslnými živnostmi v Benndorfu
o Historické řemeslné dílny, rukodělné kreativní dílny - financováno z opatření
LEADER, ze kterého byla financována i oprava střechy včetně vybudování
infocentra a společenských prostor
19:00 hod. Večeře
o Výměna zkušeností a neformální diskuze s pracovníky německé MAS
1. 6. 2016 (čtvrtek)
9:00 hod. Odjezd do Wettelrode
10:00 hod. Hornické muzeum Röhrigschacht Wettelrode
o Představení projektů financovaných z opatření LEADER (Projekt přestavby
muzea nadregionálního významu byl největším LEADER projektem LAG
Mansfeld-Südharz programového obdobní 2007-2013)
11:00 hod. Prohlídka šachty
12:30 hod. Oběd ve Wettelrode
13:30 hod. Zakončení exkurze, rozloučení s partnerskou MAS LAG Mansfeld-Südharz
17:00 hod. Příjezd do Sokolova
Vstupné a prohlídku města si účastníci hradí sami.
Zájemci se mohou přihlásit elektronicky na adrese: sluncikova@mas-sokolovsko.eu
do 30. 5. 2017

Za organizátory srdečně zvou
Bc. Tomáš Sazeček
koordinátor Celostátní sítě pro venkov

Ing. Ivana Jágriková
ředitelka MAS Sokolovsko o.p.s.

