POZVÁNKA na aktivitu:
Odborná exkurzia do zahraničia – Česká republika
(pre MAS/VSP z Nitrianskeho a Trnavského kraja)
Odborná exkurzia MAS/VSP do Českej republiky k príprave projektov spolupráce
(podopatrenie 19.3) a k prezentáciám príkladov dobrej praxe z implementácie stratégií
LEADER (2007 – 2013) bude prebiehať v dňoch 2. – 4. októbra 2017 na území MAS
BUCHLOV, z.s., MAS Horňácko a Ostrožsko z.s., MAS Region HANÁ, z.s. a MAS Bystřička,
o.p.s. (Zlínsky a Olomoucký kraj).
Exkurzia je zameraná na problematiku rozvoja vidieka, LEADER, projekty spolupráce, vidiecky
cestovný ruch a prezentáciu rozvojových projektov podporených zo zdrojov EÚ. Súčasťou
programu bude aj účasť na odbornej konferencii k pripravovanej výzve na projekty
spolupráce.
Začiatok exkurzie: o 07:00 hod. pred budovou Agroinštitútu Nitra, š. p.

Program
Pondelok - 2. október 2017
07:00 – Agroinštitút Nitra, š. p. – začiatok exkurzie
08:00 – Železničná stanica v Trnave
MAS BUCHLOV
»
»
»
»

Prezentácia MAS BUCHLOV
Archeoskanzen Modrá
Živá voda Modrá – sladkovodné ryby našich vôd
„Centrum Slováckých tradic“ Modrá

MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
» ČESKO–SLOVENSKÁ KONFERENCIA „Projekty spolupráce ako možnosť rozvoja vidieka
v rámci implementácie CLLD a výmena skúseností“
» Burza projektových námetov pre projekty spolupráce, hľadanie si partnerov, spoločné
diskusie v skupinách

Utorok - 3. október 2017
MAS Horňácko a Ostrožsko z.s.
» Burza projektových námetov pre projekty spolupráce, hľadanie si partnerov,
spoločné diskusie v skupinách
» Spoločná prezentácia výstupov z konferencie
MAS Region HANÁ, z.s.
» Múzeum kočiarov Čechy pod Kosířem
» Zámok Náměsť na Hané a predstavenie projektov obce
» Prehliadka minipivovaru „Jadrníček“
» Prezentácia MAS Region Haná

Streda - 4. október 2017
MAS Bystřička, o.p.s.

» Prezentácia MAS Bystřička, o.p.s.
» „PARK SPORTU“ Hrubá Voda – voľnočasové aktivity v cestovnom ruchu
» Prehliadka rozvojových projektov MAS
15:00 – Odchod (odhadovaný príchod do Nitry je cca 19:30 hod.)
Zmena programu vyhradená.
__________________________________________________________________________________
Účasť je bezplatná a počet účastníkov je limitovaný. Uprednostňovaní budú účastníci z MAS/VSP,
pričom jedna organizácie môže vyslať maximálne 2 zástupcov. V prípade nízkeho počtu
prihlásených osôb bude umožnené prihlásiť jednej organizácii aj viacerých účastníkov. Účastníci
z iných krajov Slovenskej republiky nebudú akceptovaní. V prípade Vášho záujmu je potrebné
účasť potvrdiť najneskôr do 27. septembra 2017 jedným z možných spôsobov podľa kraja:
Trnavský kraj: e-mailom na stankovianska@obviamregio.sk alebo na telefónnom čísle: 0902
541 346
Nitriansky kraj: e-mailom na kozolka@prounion.sk alebo na telefónnom čísle: 0911 709 581.
Nahláste, prosím, nasledovné údaje: titul, meno, priezvisko, MAS/VSP, IČO, číslo OP/Pas a adresa
trvalého pobytu.
Tešíme sa na Vašu účasť.

