
  
 

 
   

Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond, MAS Krajina srdce, z. s. a MAS 

Podlipansko, o. p. s Vás srdečně zvou na 

 

ČESKO-SLOVINSKOU KONFERENCI 

zaměřenou na výměnu zkušeností a přípravu projektů mezinárodní spolupráce 

v rámci implementace CLLD se Slovinskem 

dne 13. října 2016 od 10:00 hodin 

ve Skiareálu & Sportrelaxačním centru Monínec,  

Monínec 7, 257 91 Sedlec-Prčice 

 
Program setkání: 
10:00 Prezence účastníků 
10:30 Zahájení  
 
Úvodní slova: 

 Ing. Josef Tabery – ředitel odboru Řídící orgán PRV 

 Ing. Roman Haken - zástupce nestátních neziskových organizací v Evropském hospodářském a 
sociálním výboru v Bruselu 

 Aleš Zidar - předseda slovinské sítě MAS 

 Bc. Tomáš Novák – předseda krajského sdružení Národní sítě MAS Jihočeského kraje 

 Ing. Monika Hienlová – předsedkyně MAS Krajina srdce, z. s.  
 

Příklady mezinárodních projektů spolupráce MAS realizovaných v Programu rozvoje venkova 2007 – 2013 
 
12:00 Oběd 
13:00 Burza projektů I. část – seznámení se s projektovými záměry 
13:45 Coffee Break 
14:00 Burza projektů II. část – diskuze nad konkrétními projektovými záměry 
15:00 Odjezd na exkurze podpořených projektů PRV 

 Výroba perníků Počepice (tlumočená exkurze pro zástupce slovinských MAS) 

 Muzeum čokolády Tábor (pouze pro české MAS, vlastní doprava na místo exkurze) 

 Návrat cca v 18 hodin 
18:30 Večeře 
19:30 – 23:00 Prostor pro diskuzi, doprovodný kulturní program – jazzová produkce Olga Kovaříková Duo 
 
V případě zájmu o ubytování, doporučujeme: 

 Monínec, od 670 Kč/os. http://moninec-hotel.cz/ 

 Penzion pod Moníncem, od 450 Kč/os. http://podmonincem.cz/ 

 Penzion Hugo, od 320 Kč/ os. http://www.penzionhugo.cz/ 
 

Konference je finančně podpořena z prostředků CSV/PRV, účast na konferenci je zdarma. Přihlášení je možné 
na www.maskrajinasrdce.cz a www.podlipansko.cz Z kapacitních důvodů bude zaregistrováno prvních 50 
přihlášek, proto akceptujeme max. 2 zástupce z každé MAS. Vaše přihlášky budou zaregistrovány pouze 
v případě, že spolu s přihláškou zašlete návrhy projektů pro mezinárodní spolupráci v angličtině (viz VZOR). 

 
Za organizátora srdečně zve 
Ing. Monika Hienlová       Ing. Markéta Pošíková       
MAS Krajina srdce, z. s.       MAS Podlipansko, o. p. s. 
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