
                                  
                                                      

        

 
 

                                                                 
 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:    
 Evropa investuje do venkovských oblastí.   

P O Z V Á N K A 
 

Celostátní síť pro venkov v Olomouckém kraji 
 ve spolupráci s MAS Hranicko 

 
si Vás dovolují pozvat na jednodenní exkurzi 

 

Realizované projekty z opatření I.1.3.1  Přidávání 
hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 

 

v pátek 10. 4. 2015 

 

Program: 

8:00 Přerov 
(Osmek 47, 750 02 Přerov I 

- Město) 

Odjezd autobusu. 

9:00 – 
10:30 

Doubravský dvůr 
(Nový Dvůr 243, 784 01 

Červenka, okr. Olomouc) 

Farma zabývající se chovem dobytka a 
výrobou mléčných produktů (jogurty, tvarohy, 
sýry, atd.) (http://www.doubravskydvur.cz/) 

11:00 – 
12:30 

Designfoods s.r.o. 
(Na Farském 1088/1,  

789 01 Zábřeh, okr. 

Šumperk) 

Podnik, který hledá nové receptury, 
kulinářských modelů, vzorků a vyvíjí nové 
laboratorní vzorky, radí s vývojem a 
zaváděním nových produktů 
(http://www.designfoods.cz) 

13:00 – 
14:00 

Ovčí statek u 

Hrdličků 
(Brníčko 32,  

789 75 Brníčko, okr 

Šumperk) 

Statek, na kterém jsou chovány zejména ovce 
a probíhá zde výroba ovčího sýru, riccoty a 
dalších mléčných produktů. 
(http://ovcistatek.webnode.cz/o-nas/) 

15:00 Přerov 
(Osmek 47, 750 02 Přerov I 

- Město) 

Příjezd autobusu. 

 

Na všech místech exkurze budou zajištěni odborní průvodci a výklad k tématu. 
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Trasa v mapě:  

 

 

 

Cílem této akce je zvýšení informovanosti mladé generace a dalších zájemců z řad 
partnerů Sítě o možnostech a přínosech čerpání finančních prostředků z Programu 
rozvoje venkova. V rámci exkurze budou moci účastníci navázat kontakty s 
úspěšnými žadateli o dotace a bude umožněna diskuse k administraci a zavádění 
projektů do vlastní praxe navštívených podniků.  

Bližší informace k akci podá: 
Bc. Tomáš Václavík, asistent MAS Hranicko z. s. 
Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice 
Tel: +420 581 601 716, e-mail: tomas.vaclavik11@gmail.com 

 

Finanční náklady na exkurzi jsou hrazeny z prostředků Celostátní sítě pro venkov. 

 
 
Za organizátory srdečně zve 

 
Ing. Mgr. Ivica Rusko  
koordinátorka CSV pro Olomoucký a Zlínský kraj 
 
  


