
  

   

Celostátní síť pro venkov 
ve spolupráci s MAS kraje Vysočina o.p.s. 

Vás srdečně zvou na akci 
 

Učíme se spolupracovat pro SMART venkov 
22. – 23. 10. 2019  

Wellness hotel Marta, Kuklík 3, 592 03 Kuklík u Sněžného 

 

Exkurze nabídne projekty realizované s dotační podporou Programu rozvoje venkova (PRV), které 
budou v místech prezentovány průvodci a budou sdíleny zkušenosti s čerpáním z PRV, přínosy pro dané 

subjekty a další.  

Cílem workshopu bude potom vzájemná výměna zkušeností a informací za účelem efektivního nastavení 
dalších podmínek, sdílení co nejvíce informací spojených s realizací Strategií komunitně vedeného 
místního rozvoje (zejména informace spojené s administrací jednotlivých projektů), sdílení dobré  

a špatné praxe v rámci metody komunitně vedeného místního rozvoje.  

 

 

Program prvního dne 22. 10. 2019: 

11:00 – 12:00       Prezence účastníků, oběd ( Wellness hotel Marta) 

12:30 – 17:00        Exkurze po inspirativních projektech PRV 

 Rodinná ekofarma, Javorek 39 – Osada „Na Louži“, 592 03 Sněžné  
(Pořízení vozu na balíky - Husák Radmil; Nezbytné vybavení provozu - prodej 
potravin živočišného původu konečnému spotřebiteli - úprava masa) 

 Farma Konvalinka, Věcov – Jimramovské Pavlovice 8, 592 42 Jimramov 
(Vybavení zařízení malokapacitního ubytování – Libor Konvalinka) 

 Plastpol, s.r.o., Nová Ves u Nového Města na Moravě 182, 592 31 Nové Město 
na Moravě 
(Pořízení malého plně krytovaného CNC stroje do malé firmy; Modernizace výroby 
- Plastpol, s.r.o.) 

17:30 – 18:00       Coffee break 

18:00 – 19:30  Brainstorming MAS Kraje Vysočina – předávání zkušeností v rámci administrace 
výzev, síťování v rámci projektů spolupráce 

19:30 – 21:00        Večeře, diskuze 

 

 

 

 



  

   

 

Program druhého dne 23. 10. 2019: 

09:00 – 09:15  Úvodní slovo KS NS MAS, Mgr. Gustav Charouzek 

09:15 – 12:00   Smart venkov (zástupci Středočeského inovačního centra)  
 V průběhu dopoledního bloku zajištěn coffee break. 

12:00 – 12:30  Oběd 

12:30 – 14:30  Aktuality z operačních programů a informace budoucnosti nastavení CLLD  
v OP a PRV (konzultant IROP a OPZ – Filip Unzeitig, konzultanti PRV a OPŽP – 
Mgr. Petra Zádilská, Jan Florian Dražský) 

14:30 – 15:00 Diskuze, oficiální ukončení akce 

 
Akce je financována z prostředků Celostátní sítě pro venkov.  

Kapacita akce je omezena! 
Registrace účastníků nejpozději do 16. 10. 2019 na e-mail: kralovska-stezka@centrum.cz 

 

Za organizátory srdečně zvou: 

Mgr. Gustav Charouzek, ředitel MAS kraje Vysočina, o. p. s. 
Ing. Lucie Sýsová, CSV RO SZIF Brno 


