
 

   

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci  
se Spolkem pro obnovu venkova Olomouckého kraje, Vás 

v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na exkurzi 

 

Poznávací exkurze za projekty Programu rozvoje 
venkova a příklady dobré praxe 

Termín konání exkurze: 13. listopadu 2017 – 14. listopadu 2017 

Exkurze je organizována za účelem sdílení příkladů dobré praxe, inspirace a námětů, které přispějí k širším 
možnostem čerpání finančních podpor z PRV 2014-2020. Cílem exkurze je představit projekty na území 
kraje Vysočina. Za tímto účelem budou navštíveny obce a města v tomto kraji a budou přímo v terénu 
představeny inspirativní projekty, například pro operaci 4.1.1 - investice do zemědělských podniků a další.  

Odjezd: 

13. 11. 2017 v 07:00, Olomouc – (Tř. Kosmonautů, autobusová zastávka u Alberta) 

13. 11. 2017 v 07:45, Přerov – (Ulice Denisova, naproti Hypermarketu Albert)  

Program: 13. 11. 2017 

10:30 – 13:00 Prohlídka projektů Programu rozvoje venkova v obcích: Horní Paseka u Ledče nad Sázavou, 
Kozlov a Vilémovice. (Technologie výkrmu prasat) 

13:00 – 13:45 Oběd  

14:25 – 17:50 Prohlídka projektů Programu rozvoje venkova v obcích: Horní Krupá, Rozsochatec, Radostín 
a Ledeč nad Sázavou. (Pořízení míchárny směsí) 

18:00 – 19:00 Ubytování a setkání se zástupci MAS Královská stezka o.p.s. v hotelu Kaskáda, Ledeč nad 
Sázavou 

19:00 – 21:00 Večeře a společná diskuze nad představenými projekty a aktuálními možnostmi v oblasti 
čerpání prostředků z Programu rozvoje venkova. 

Program: 14. 11. 2017 

8:00 – 8:30 Snídaně 

9:10 – 10:00 Prohlídka projektů Programu rozvoje venkova v obci Vepříkov (Mikrobus a podpora komunit)  

10:45 – 12:30 Návštěva obce Vysočina a oběd 

13:50 – 15:00 Návštěva obce Heřmanov – Vesnice roku 2017 a ukončení programu 

            Příjezd: 14. 11. 2017, v cca 16:30 Přerov a 17:00 Olomouc.  

Doprava, pronájem a občerstvení je hrazeno z prostředků CSV. Ubytování a další náklady si účastníci 
hradí sami. Bližší informace a registrace účastníků probíhá na emailu: starosta.tucin@seznam.cz 

 
Za organizátory srdečně zvou 

 
 

 Ing. Kateřina Mračková     Jiří Řezníček 
 ředitelka Regionálního odboru Olomouc             Předseda Spolku pro obnovu venkova  
 Státní zemědělský intervenční fond       Olomouckého kraje 


