
 

   

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond  
ve spolupráci s MAS ORLICKO si Vás v rámci aktivit  

Celostátní sítě pro venkov dovolují pozvat na odbornou exkurzi 
 

Rozvoj venkovského prostoru prostřednictvím projektových 
aktivit místních obyvatel, samospráv a podniků 

 
Dvoudenní exkurze pro aktéry rozvoje venkovského prostoru do území Libereckého kraje 

proběhne od 18. října 2017 do 19. října 2017. 
 

 
Program exkurze je zaměřen na výměnu zkušeností zástupců, členů a partnerů místních akčních 
skupin Libereckého a Pardubického kraje z iniciace a realizace projektů podpořených v rámci 
Programu rozvoje venkova, které jsou přenositelné pro další aktivity účastníků rozvíjející venkovskou 
ekonomiku.  
 
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. 
 
 
STŘEDA 18. ŘÍJNA 2017 
 
Exkurze bude zahájena dne 18. října 2017 v 07:15 hodin na parkovišti před sídlem MAS 
ORLICKO, Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk.  
 
Další nástupní místa po trase budou:  
07:50 na parkovišti u Lidlu, Lorencova alej 1091, 563 01 Lanškroun, 
08:15 před budovou Ministerstva zemědělství, Olomoucká 1097, 568 02 Svitavy, 
09:00 na autobusovém nádraží ve Vysokém Mýtě, Jiřího z Poděbrad 526, 566 01 Vysoké Mýto, 
09:30 před Kulturním domem v Holicích, Holubova 768, 534 01 Holice.     
 
Autobus poté vyjede směrem do Lomnice nad Popelkou, kde v době od 11:00 do 12:30 hodin bude 
účastníkům představena místní akční skupina MAS Brána do Českého ráje (lektor: Ing. Alena 
Klacková) a projekty zemědělského podniku ZEOS LOMNICE a.s. Pořízení štěpkovacího zařízení, 
Technologie míchání, Zastýlací vůz do živočišné výroby, Technologie čerpání kejdy a Pořízení 
naskladňovacích dopravníků pro sklad BIOS. 
 
Po obědě bude následovat přesun do místní části Besedice v obci Koberovy, kde v době od 14:00 
do 15:30 hodin bude účastníkům představena místní akční skupina MAS Achát (lektor: Lenka 
Kvintusová) a projekt spolupráce Vyhlídkový okruh pod Sokolem. 
 
Mezi 17:00 a 18:00 hodin je plánován příjezd do hotelu Bezděz, Lázeňský vrch 216, 471 63 Doksy, 
kde budou účastníci ubytováni. Po večeři proběhne v 18:30 společné setkání a workshop na téma 
První výzvy PRV a zkušenosti s předloženými žádostmi (lektor: PhDr. Dagmar Strnadová). 
 
 



 

   

ČTVRTEK 19. ŘÍJNA 2017 
 
Po snídani, v době od 09:30 do 12:00 hodin, se exkurze přesune do Brniště. Obec získala ocenění 
Oranžová stuha v soutěži Vesnice roku Libereckého kraje 2017 za příkladnou spolupráci obce 
a zemědělských subjektů. V Brništi budou představeny projekty Podralský nadační fond, Ekocentrum 
Brniště, Koňská stezka Podralskem, Technika na údržbu zeleně v Brništi, Půjčovna elektrokol 
a projekty zemědělského podniku ZOD Brniště (lektor: PhDr. Dagmar Strnadová). 
 
Po obědě, který je plánován v Novinách pod Ralskem, bude následovat přesun do Stráže 
pod Ralskem, kde v době od 14:00 do 15:30 hodin bude účastníkům představena místní akční 
skupina MAS Frýdlantsko (lektor: Jitka Doubnerová) a projekt spolupráce Vyrobeno na venkově. 
 
Poté bude následovat ukončení exkurze se závěrečným zhodnocením a diskuzí účastníků. Cestou 
zpět budou výstupní zastávky na stejných adresách v Holicích, Vysokém Mýtě, Svitavách, 
Lanškrouně a Žamberku. 
 

Celostátní síť pro venkov hradí dopravu, ubytování, stravování a organizaci.  
Kapacita akce je omezena. 

 
Registrujte se, prosím, na e-mailu kancelar@mas.orlicko.cz 

nebo tel.: +420 777 211 853 (Lucie Krejčová). 
 

Za organizátory srdečně zve 
  

Ing. Aleš Sobel 
ředitel RO Hradec Králové 

Státní zemědělský intervenční fond 


