
Celostátní síť pro venkov a MAS Rozkvět, z.s. si Vás dovolují pozvat  

na exkurzi s ukázkou dobré praxe projektů Leader v Rakousku.

EVROPSKÁ UNIE

Program rozvoje venkova

„Příklady dobré praxe“  
projektů Leader v Rakousku

3. – 5. října 2017

Pozvánka na exkurzi

Tato akce se koná v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov.



Program
3. 10. 2017
 8,30  Odjezd z Českých Budějovic (Na Dlouhé louce II. - čerpací stanice Mol)
 12,00 Uvítání a představení území manažerkou LAG Sterngartl Gusental
 12,30   Oběd v BadLeonfelden Hof (regionální kuchyně)
 13,30  Prezentace a prohlídky projektů LEADER na území LAG Sterngartl  

Gusental (oblast projektů zvyšování kvality života a zvyšování  
konkurenceschopnosti regionu LAG) 

 Kirschslag – lanový park pro děti od 3 let, první v Rakousku. 
  Reichenau – letní scéna v rekonstruované zřícenině hradu, setkání se 
starostkou obce Reichenau (prezentace projektu), občerstvení

   Ubytování (Bad Leonfelden, Hotel Brunnwald), prohlídka příměstských 
a venkovských turistických příležitostí v místě podporovaných LEADER

 18,30 Večeře (regionální kuchyně)

4. 10. 2017 (2. den)
 7,30   Snídaně
 9,00  Prezentace projektů LEADER na území Donau Böhmerwald 

  Haslach – prezentace jednoho z projektů „Škola na statku“ (ukázky  
provozů pro žáky a studenty, bioprodukce)

   Arnreit – prodejní síť producentů bio (med, byliny, oleje, …)
   Sarleinsbach - prezentace místních projektů
 12,30  Oběd
    St. Leonhardter - biomlékárna, seznámení s provozem a ochutnávka
   Pogendorf - biopekárna, seznámení s provozem a občerstvení
    Aigen-Schlägl - degustace vzorků pivních speciálů, provoz  

Biersommelier Weltmeister
  Přejezd do České republiky, ubytování (Slunečná, biofarma Slunečná)
 18,30 Večeře (regionální kuchyně)

5. 10. 2017 (3. den)
 7,30  Snídaně
 9,00 Prezentace projektů Programu rozvoje venkova
   Slunečná - biofarma Slunečná (agroturistika, mlékárna s degustací sýrů) 
   Brixovy Dvory - EKOCENTRUM VOLARY (environmentální aktivity sdružení) 
 13,00 Oběd Horní Chrášťany  
    Horní Chrášťany - ekofarma Milana Jungwirtha (agroturistika,  

minipivovar s degustací)
 18,00 Návrat do ČB (Na Dlouhé louce II. - čerpací stanice Mol)

Z prostředků CSV bude hrazena doprava, občerstvení, ubytování, tlumočník. Ostatní 
náklady si hradí účastníci sami (vstupy a ochutnávky produktů) cca 45 EURO.
Přihlášky zasílejte na e-mail vopalkova@masrozkvet.cz nejpozději do 30.9.2017 
nebo do naplnění kapacity exkurze (max. 30 osob).

Změna programu vyhrazena.


