
 

   

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond  
ve spolupráci s Místní akční skupinou Mezi Úpou a Metují, z.s. si Vás v rámci aktivit  

Celostátní sítě pro venkov dovolují pozvat na odbornou exkurzi 

Rozvoj venkovského prostoru  

se zaměřením na Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 
 

ve dnech 28. - 30. září 2017  
 

Třídenní exkurze do Kraje Vysočina je určena pro zástupce zemědělských a potravinářských 
subjektů, zástupce partnerů CSV, zástupce obcí, MAS, neziskových a příspěvkových organizací, 
odbornou i laickou veřejnost. 
 
 

Čtvrtek 28. září 2017 
 

Akce bude zahájena dne 28. září 2017 v 07:00 hodin na náměstí v České Skalici, okr. Náchod.  
V 07:00 hodin vyjede autobus směrem do Štířího Dolu, kde v době od 11:00 do 12:30 hodin bude 
účastníkům představena místní akční skupina MAS Havlíčkův kraj a její činnost včetně projektů 
spolupráce:  

 Poznejte zelené srdce Česka, Projekt Guidem me, Čistá řeka Sázava 2014, Za poznáním  
4 regionů, Cestovní ruch - GS 4.1.2., Spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou Praha, 
Uplatňování principů LEADER na Vysočině. 

 

Po obědě následuje výjezd do terénu a prezentace projektů MAS na místě od 13:30 do 17:00 hodin: 
 

Město Přibyslav 

 Přibyslav – Úprava cestní sítě v okolí kostela Narození sv. Jana Křtitele (Kostelní, 582 22 
Přibyslav), 

 Rekonstrukce mateřské školky Přibyslav – Tyršova 242 (Tyršova 242, 582 22 Přibyslav), 

 Vycházková trasa Kubínkou (582 22 Přibyslav), 
 

18:00 – společná večeře. 
 
 

Pátek 29. září 2017 
 

Po snídani, v době od 09:00 do 12:00 hodin, účastníci vyjedou do terénu k představení dalších 
projektů spolufinancovaných z prostředků EU, včetně diskuze a výměny zkušeností:  
 

Jan Frühbauer, Peršíkov – rodinná farma: 

 Inovace v technologii ustájení skotu (Peršíkov, 582 63 Havlíčkova Borová – Peršíkov),  

 Modernizace stáje - Jan Frühbauer (Peršíkov, 582 63 Havlíčkova Borová – Peršíkov), 

 Nákup stájové technologie - Jan Frühbauer, (Peršíkov, 582 63 Havlíčkova Borová – Peršíkov), 
 

Vratislav Novotný, pálenice Znětínek 

 Rozvoj mikropodniku v oblasti výroby nápojů (594 44 Znětínek), 

 Rozvoj mikropodniku v oblasti výroby nápojů II. etapa (594 44 Znětínek), 
 

 
12:30 – 13:30 – společný oběd, 
 



 

   

 
14:00 – 17:30 – prohlídka kulturních památek ve Žďáru nad Sázavou, 
 

18:00 – 22:00 – společná večeře, následuje společenský večer s posezením  
    se zástupci MAS Havlíčkův kraj, diskuze účastníků na téma SCLLD. 

 
 

Sobota 30. září 2017 
 

Po snídani, v době od 09:00 do 13:00 hodin, proběhne prohlídka úspěšných projektů PRV a LEADER 
na místě realizace akce: 
 

Zemědělská a.s. Krucemburk, akciová společnost: 

 Rekonstrukce větrání a napájení stáje k. ú. Vojnův Městec, rekonstrukce napájení a větrání pro 
welfare zvířat (591 01 Vojnův Městec),  

 Technologie skladu obilovin (Koželužská, 582 66 Krucemburk), 

 Porodna krav (Koželužská, 582 66 Krucemburk), 

 Modernizace výroby a distribuce řeznických a uzenářských výrobků (Koželužská, 582 66 
Krucemburk), 

 Kontinuální vakuová narážečka (Koželužská 385, 582 66 Krucemburk), 

 Modernizace technologie zpracování masa (Koželužská 385, 582 66 Krucemburk), 

 Bioplynová stanice Ždírec nad Doubravou (582 63 Ždírec nad Doubravou), 
 

Město Ždírec nad Doubravou: 

 Přístavba multifunkčního sálu (Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou),  

 Lesopark Kopanina, obnovení cestní sítě (582 63 Ždírec nad Doubravou),  

 Lesní stezka v Horním lese (Horní Studenec, 582 63 Ždírec nad Doubravou – Horní Studenec), 
 

13:00 – 14:00 – společný oběd a odjezd zpět. 
 

 
Příjezd na náměstí v České Skalici cca v 16:00 hodin. 
 
  

Z prostředků CSV bude hrazena doprava, stravování, organizace akce včetně průvodce 
 a 1x ubytování se snídaní ve Štířím Dole. 

 
Účastníci exkurze si sami hradí 1x ubytování se snídaní.  

  
 
  

Registrace do 10. září 2017 na e-mailové adrese: hovorkova@masmum.cz, tel.: 606 636 640. 
 
 

  
Za organizátory srdečně zvou 

  
 

  Zdena Hovorková       Ing. Aleš Sobel  
                          manažer         ředitel RO Hradec Králové  
     MAS Mezi Úpou a Metují, z.s.          Státní zemědělský intervenční fond 
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