
 

   

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond  
si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov dovolují ve spolupráci 

s Místní akční skupinou Železnohorský region pozvat na exkurzi  
 
 

Rozvoj venkova a zemědělství v Nizozemí 
z pohledu dotačních titulů a fondů 

 
 

Exkurze má za cíl zprostředkovat účastníkům exkurze přeshraniční zkušenosti a umožnit 

vzájemnou výměnu informací a námětů mezi aktéry komunitně vedeného místního rozvoje 

v aktuálních otázkách rozvoje venkovského prostoru a politiky rozvoje venkova. 

 

 

Odjezd autobusu v úterý 15. května 2018 v 19.00 hodin z parkoviště u přístaviště 

parníku Arnošt z Pardubic, Labská 2746, 530 02 Pardubice. 

 

Předpokládaný návrat do místa nástupu v sobotu 19. května 2018 v 07:00 hodin. 
 
 

PROGRAM EXKURZE 
 
 
16. 5. 2018, 09.00 hodin – Eddy van de Brink, město Harskamp 
Prohlídka zemědělského areálu a představení realizovaných projektů. 
 

16. 5. 2018, 12.00 hodin – Herman Prangsma, město Ede 
Oběd v restauraci provozované v rámci zemědělského areálu (zpracování regionálních produktů 
a zkracování dodavatelských řetězců). Prohlídka zemědělského areálu a kempu realizovaného v rámci 
diverzifikace nezemědělské činnosti. 
 

16. 5. 2018, 16.00 hodin – Prohlídka města Ede 
 

16. 5. 2018, 18.00 hodin –  Hotel ReeHorst BV, město Ede 
Ubytování, večeře, večerní program – setkání s místními zemědělci a zástupci obce, výměna zkušeností 
v realizaci politiky rozvoje venkova s vazbou na implementaci Programu rozvoje venkova. Ráno snídaně 
a podrobnosti k dennímu harmonogramu. 
 

 
17. 5. 2018, 09.30 hodin –  Jan Viser, město Lunteren 
Představení zemědělského areálu zaměřeného na živočišnou výrobu a ukázka realizovaných projektů. 
 

17. 5. 2018, 12.00 hodin – Prohlídka města Nijkerk s obědem 
 

17. 5. 2018, 15.00 hodin – Pieter van Leeuwen Boomkamp, město Nijkerk 
Návštěva rodinné zemědělské farmy s prohlídkou zemědělské mechanizace. 
 

17. 5. 2018, 19.00 hodin – Hotel ReeHorst BV, město Ede 
Večeře, posezení a diskuze účastníků k prezentovaným aktivitám a navštíveným místům. Ráno snídaně 
a podrobnosti k dennímu harmonogramu. 
 



 

   

18. 5. 2018, 09:30 hodin – Kees van Hierden, město Kootwijkerbroek 

Návštěva chovu masného skotu, provozu větrných elektráren a dalších projektů. Následuje oběd po cestě 

na další stanoviště. 
 

18. 5. 2018, 13:30 hodin – Jaap van de Top, město Kootwijkerbroek 

Návštěva zemědělského areálu a realizovaných projektů. 
 

18. 5. 2018, 16:00 hodin – Prohlídka města Kootwijkerbroek se závěrečnou večeří  

Po večeři proběhne skupinové shrnutí předaných lokálních poznatků inspirativních pro účastníky v jejich 

budoucích aktivitách v rozvoji venkova v podmínkách ČR.  

 

Na financování programu odborné exkurze se spolupodílí Celostátní síť pro venkov. Pro účastníky 
je zajištěna doprava, 2x ubytování se snídaní a odborný program s překladem. Změna programu 

vyhrazena. 
Občerstvení kromě snídaně si hradí účastníci individuálně. 

Kapacita akce je omezena.  
Účastníkům exkurze doporučujeme uzavřít cestovní pojištění na cestu do zahraničí. 

 
Z organizačních důvodů Vás žádáme o registraci prostřednictvím e-mailu: 

sotonova.maszr@seznam.cz v termínu do 11. května 2018. 
 

Za organizátory srdečně zve 
  

Ing. Aleš Sobel 
ředitel RO Hradec Králové 

Státní zemědělský intervenční fond 


