
                                                                                                                 
 

 

 
 

 

 

ÚTERÝ 22. květen 2018 
 

Individuální příjezdy a ubytování prvních účastníků 
18:00 – 19:00  Exkurze Málkova čokoládovna a Rožnovský pivovar 
19:00 – 23.00  Networking - neformální společenský večer 
 

STŘEDA 23. květen 2018 
 

09:00 – 10:00  Prezence účastníků 
10:00 – 10:30  Oficiální zahájení vč. úvodních projevů na lázeňské kolonádě v Rožnově pod Radhoštěm 
10:30 – 12:00  Oběd 
12:00 – 14:00 I. část Festivalového programu – prezentace + diskuze 18 inspirativních LEADER/CLLD 

projektů ve 3 paralelních blocích: Konektivita a spolupráce na venkově, Lidé na 
venkově, Podnikání na venkově  

14:00 – 14:20  Přestávka – Coffeebreak 
14:20 – 16:20 II. část Festivalového programu – prezentace + diskuze 18 inspirativních LEADER/CLLD 

projektů ve 3 paralelních blocích: Podnikání na venkově, Konektivita a spolupráce na 
venkově, Udržitelné životní prostředí na venkově 

16:40 – 18:30  Exkurze (Dřevěné městečko, Valašská dědina a Jurkovičova rozhledna, Mlýnský dolina, 

Pustevny, Rožnovský pivovar a Málkova čokoládovna) 
19:30 – 24:00  Společenský večer v hotelu Horal, raut, hudba 
 
Doprovodný program: 
 
10:00 – 18:00  Farmářský trh na lázeňské kolonádě v Rožnově pod Radhoštěm 

10:30 – 18:00 Vystoupení folklórních souborů na lázeňské kolonádě v Rožnově pod Radhoštěm 
 

ČTVRTEK 24. květen 2018 
 
09:30 – 11:30 III. část Festivalového programu – prezentace + diskuze 18 inspirativních LEADER/CLLD 

projektů ve 3 paralelních blocích: Lidé na venkově, SMART řešení pro venkov, 
Udržitelné životní prostředí na venkově 

11:30 – 12:00  Přestávka – Coffeebreak 
12:00 – 13:30  Plénum – Představení výstupů z jednotlivých prezentačních bloků, příspěvky 

pozvaných hostů a slavnostní zakončení festivalu 
13:30 – 15:00  Oběd 
 

Změna programu vyhrazena.  

 
Akce je pořádána Místní akční skupinou Rožnovsko, z.s. ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov, Zlínským krajem, 
Národní sítí Místních akčních skupin České republiky a městem Rožnov pod Radhoštěm. 
 

Odborný program ve dnech 23. května 2018 a 24. května 2018 je hrazen Celostátní sítí pro venkov. 
 
Za organizační tým Vás srdečně zve Ondřej Neuman, Místní akční skupina Rožnovsko, mobil: +420 732 824 166, 

email: info@masroznovsko.cz. 

http://www.roznovskepivnilazne.cz/
https://mapy.cz/s/2v6gk
https://mapy.cz/s/2ppyr
mailto:info@masroznovsko.cz


#venkovmavolba 

 

P R O G R A M  P R E Z E N T A C Í 
  

LEADERFEST 2018 v Rožnově pod Radhoštěm 

“Úspěch českého venkova” 
 

I. BLOK: Lidé na venkově 

- Role MAS v péči o nejmenší děti a jejich rodiče (MAS Rožnovsko) 

- Paliativní péče otevřená komunitě (MAS Český ráj) 

- Pracovní četa (MAS Brdy-Vltava) 

- Komunitní plánování sociálních služeb v rukách MAS (MAS Střední Polabí) 

- Free club Frýdlant (MAS Frýdlantsko) 

- Prostupné zaměstnávání (MAS Horní Pomoraví) 

  

II. BLOK: SMART řešení pro venkov 

- Chytrá elektrodoprava na opavském venkově (MAS Opavsko) 

- Použití bezpečnostních prvků na komunikaci (JukejReflex s.r.o.)  

- Rozvoj technického myšlení (Malá technika z.ú.) 

- Snadný přístup ke grantům (KS MAS SČK + Naviga 4, s.r.o.) 

- Podpora SMART projektů (Nadace Vodafone) 

- Drony pro rozvoj podnikání na venkově (Survia s.r.o.) 

  

III. BLOK: Konektivita a spolupráce na venkově 

- „O krok na před“ (MAS Hradecký venkov) 

- Sociální fond (MAS Brdy-Vltava) 

- Strategické plánování Frýdlantsko 2030 (MAS Frýdlantsko) 

- MAP Tišnovsko (MAS Brána Vysočiny) 

- Vrchařská koruna Valašska 

- Metoda mapování přínosů v komunitě (Nadace VIA) 

  

IV. BLOK: Udržitelné životní prostředí na venkově 

- Klimagreen a milion stromů (MAS Strážnicko) 

- Územní studie krajiny (MAS Kyjovské slovácko v pohybu) 

- Komunitní akce čištění řeky Ohře (KS MAS Karlovarského kraje) 

- Dlouhá mez - biotopová ochrana území a jeho využití pro rekreačně vzdělávací 

aktivity (MAS Podhůří Železných hor) 

- Propagace ekologického zemědělství (MAS Oslavka) 

- Animační role MAS v oblasti ochrany životního prostředí (MAS Střední Polabí) 

  

V. BLOK: Podnikání na venkově 

- Pivní lázně v systému lokálních sítí Rožnovska 

- Rozjeď byznys v Bruntále! (MAS Hrubý Jeseník) 

- Podpora farmářů na venkově (MAS Brána Vysočiny) 

- Podnikatelský inkubátor v Kunovicích (MAS Horňácko a Ostrožsko) 

- Regionální značka Jizerské Hory (MAS Frýdlantsko) 

- Pivovar Kocour (MAS Český sever) 

 

http://www.leader.ostrozsko.cz/

