Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond
si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov dovolují pozvat na odbornou exkurzi

Příběhy lokální produkce, místních produktů a regionální spolupráce –
Jeseníky 2019
Nástupní místo autobusu:

6. května 2019 v 8:30 před budovou hlavního vlakového nádraží
v Pardubicích, náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

PROGRAM EXKURZE 6. KVĚTNA
11:30

První zastavení v Hotelu Pohoda,
nám. Osvobození 68, 788 32 Staré Město
Úvodní zastávka exkurze, kde po prezenci účastníků bude přítomným představena Celostátní síť
pro venkov (CSV) a její komunikační aktivity zaměřené na Program rozvoje venkova (PRV). Budou
předány vstupní informace k programu exkurze a zároveň bude poskytnut prostor účastníkům
k vzájemnému seznámení se a k prezentaci jejich profesního zájmu a aktivit ve venkovském prostoru.

11:45

Přestávka na oběd
Oběd je v režii účastníků.

12:30

Návštěva největšího výrobce biopotravin v České republice PRO-BIO,
Lipová 40, 788 32 Staré Město
Exkurze ve společnosti spojená s návštěvou mlýna, prezentací celého výrobního procesu
a prohlídkou podnikové prodejny. Výklad a prezentace k projektům Zvyšování kvality bioproduktů
a Zpracování produktů bezlepkové výroby podpořených z PRV.

15:00

Prohlídka Muzea historie pivovarnictví v Hanušovicích a exkurze v pivovaru HOLBA,
Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice
Návštěva zdařile zrekonstruovaného objektu bývalé školy, kde byl v minulém programovém období
podpořen z evropských zdrojů vznik muzea včetně nových ubytovacích a stravovacích kapacit pro
rozvoj místní turistiky. Dále bude následovat exkurze v pivovaru, kde pivo kvasí na otevřené spilce
a jeho doba zrání je delší než měsíc. Exkurze bude zakončena prezentací dalších realizovaných
projektů minipivovarů v minulém období a podáním aktuálních informací o současné podpoře
pivovarnictví ve vazbě na produkci vstupní suroviny chmele. Předané výstupy budou podrobeny
diskuzi účastníků ve vztahu k podpoře rozvoje agroturistiky prostřednictvím nástrojů politiky rozvoje
venkova. Cestou do místa ubytování bude možnost shlédnout a zastavit se u více než 5 metrů vysoké
a 15,7 metrů dlouhé protipovodňové přehrážky na Bušínovském v obci Lupěné.

17:30

Příjezd do Sport & Relax areálu Bozeňov,
Dolní Bušínov 146, 789 01 Zábřeh
Registrace účastníků k ubytování v areálu, kde byl v minulém programovém období realizován projekt
Rekonstrukce penzionu na hotel a vybudování doprovodné infrastruktury v rekreačním středisku
Bozeňov. V bezprostředním okolí budou mít účastníci možnost v rámci volného času shlédnout nad
rámec odborného programu exkurze projekty Půjčovna netradičního sportovního vybavení a her Dolní
Bušínov nebo Zážitkové herní stezky pro prarodiče a jejich vnoučata realizované v PRV.

18:00

Přestávka na večeři
Večeře je v režii účastníků.

19:00

Seminář na téma „Jak prezentovat svůj lokální produkt online“
Dvouhodinový seminář s diskuzí a přestávkou na malé občerstvení hrazené z prostředků CSV
vedený Ing. Jitkou Štenclovou, manažerkou marketingu z Masarykovy univerzity v Brně.

PROGRAM EXKURZE 6. KVĚTNA
08:00

Hotelová snídaně pro účastníky
Společná snídaně hrazená z prostředků CSV, předání organizačních pokynů k druhému dni odborné
exkurze a základních informací k dalším zastávkám exkurze.

09:15

Návštěva a prohlídka Levandulového statku,
Bezděkov u Úsova 6, 789 73 Úsov
Exkurze na malé farmě, která se proslavila pěstováním a zpracováním levandule v BIO kvalitě.
Rozvoj zdejšího hospodářství je podporován i prostřednictvím stimulace zemědělských aktivit
mladých začínajících zemědělců a investic do zemědělských podniků podporovaných v PRV.

11:00

Exkurze v Bezchlebově rodinné konzervárně,
Leštinská 2443/30, Zábřeh, 789 01
Prohlídka lokální manufaktury, kterou tvoří 10 zaměstnanců. Bezchlebova rodinná konzervárna Via
Delicia vyrábí od roku 2011 lahůdky inspirované původními recepturami z období první republiky.
Rozvoj podniku byl prostřednictvím PRV podpořen realizací projektů Zpracování produktů bezlepkové
výroby – rekonstrukce prostor a vybavení manipulačními kontejnery a skladovacími regály a Zvýšení
výrobní kapacity výrobny sterilovaných delikates.

13:00

Závěrečné posezení v restauraci Stará Sladovna,
Kosmonautů 2346/10, 789 01 Zábřeh
Společné shrnutí předaných zkušeností a pro účastníky zajímavých postřehů z exkurze
v inspirativních prostorách citlivě přebudovaného objektu bývalé pražírny sladu na restauraci a galerii.

13:15 Přestávka na oběd
Oběd je v režii účastníků. Poté následuje odjezd autobusu zpět do Pardubic.

Výstupní místo autobusu:

7. května 2019 v 15:00 před budovou hlavního vlakového nádraží
v Pardubicích, náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Exkurze je hrazena z prostředků Celostátní sítě pro venkov vyjma obědů a večeře, které si účastníci
zajišťují sami. Případné dotazy a registrace směřujte na e-mail: galuscakova@arz.cz nebo
jaroslav.novotny@szif.cz
Na exkurzi Vás srdečně zve
Ing. Aleš Sobel
ředitel RO Hradec Králové
Státní zemědělský intervenční fond

„Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
zveřejněny na www.szif.cz“.

