
     
 

 

 

Program studijní cesty a exkurze 
 

v rámci projektu „Aktivity ŠOV Třanovice 2011“ podprogramu MMR ČR Podpora 
obnovy a rozvoje venkova ve dnech  25. – 26. srpna 2011 za realizovanými projekty 
na území MAS Sdruţení Růţe a účast na seminářích na výstavě Země Ţivitelka 
v Českých Budějovicích 
 
Čtvrtek 25. 8. 2011 
 
6,00 hod Odjezd z Třanovic, přistupování účastníků ve Frýdku-Místku, Novém Jičíně, 
Olomouci 
12.00  - 13.00 Borovany – sídlo MAS Sdruţení Růţe, ubytování a oběd v  hotelu ALF 
13.00 – 14.00 – Nazaret – chráněná dílna, výtvarné dílny pro veřejnost, mateřské 
centrum Borovánek, zpřístupnění areálu zámku, farní muzeum a expozice z projektu 
spolupráce 
13.00 – 13.40 – přejezd na Dobrou Vodu 
13.40 – 14.10 – projekty – Zpřístupnění poutního chrámu a odvlhčení barokní fary 
14.10 – 14.30 – pěší přesun na farmu Roberta Blíţence 
14.30 – 15.30 – farma – chov koní, ovcí, péče o krajinu i sakrální památky , obnova 
cest, distanční dostihy, jezdecký klub 
15.30 – 16.00 – pěší přesun do Dlouhé Stropnice – k autobusu 
16.10 – 16.40 – Horní Stropnice – truhlářská dílna R. Blíţence se společenskou 
místností  
16.50 – průjezd Světví – obnovená náves se zapojením veřejnosti 
17.00 – 18.30 Nové Hrady – historická kovárna, klášter, hrad 
19.00 – večeře – Borovanský mlýn - seminář se zástupci MAS Sdruţení Růţe 
k realizovaným projektům: 
 
Z Programu rozvoje venkova -  
Jezdecké pískové kolbiště v Malontech  
Obnova návsi v Todni 
Myslivci na střeše 
 
Z Programu rozvoje venkova – projekty spolupráce: 
Venkovská trţnice II   http://www.venkovskatrznice.eu – 6 partnerů 
Venkovské komunitní školy – 3 partneři 
Rehabilitace drobných sakrálních staveb v jihočeském pohraničí – 3 partneři 
 
Další projekty: 
Univerzita třetího věku, virtuální účast, od října 2010 
Exkurze ke komunitnímu vzdělávání ve Walesu, listopad 2010  
– Projekt Neziskové komunitní školy – centra místního partnerství 
 

 
 

http://www.venkovskatrznice.eu/


     
 

 

 
Pátek 26. 8. 2011 

 
  7,30 hod - snídaně 

             8,30 hod - odjezd do Českých Budějovic  
             9,00 hod - vstup na výstavu Země Ţivitelka – vstupenky zajištěny,  

pavilon Z – 1. patro, odborný seminář MMR ČR a Mze ČR, 
prohlídka výstavy 

 14,00 hod -    odjezd zpět do Moravskoslezského kraje 
 
            

 

 

 
 

 
 

             Místní akční skupina Sdružení Růže, Borovany, Žižkovo náměstí 107 
   RNDr. Zuzana Guthova - Jarkovská, CSc. 
   manaţerka MAS Sdruţení Růţe 
   Ţiţkovo náměstí 107, 373 12 Borovany 
   http://mas.sdruzeniruze.cz 
   tel.: 386327055, 724643050 

 
 

http://mas.sdruzeniruze.cz/


     
 

 

 

Spolek pro obnovu venkova ČR 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

ve spolupráci s 
Ministerstvem zemědělství ČR 

 
pořádají 

  

Odborný seminář „Podpora rozvoje venkova v ČR “ 
Seminář se koná v rámci doprovodného programu 38. ročníku výstavy Země ţivitelka 

2011 v Českých Budějovicích dne 26. 8. 2011, pavilon Z – 1. patro. 
 
Program: 
 9.00  -  9.30  Prezence 
 9.30     Zahájení semináře  
 9.30  -  10.00 Úvodní slovo pana ministra Jankovského – příprava a záměry  

MMR ČR v oblasti rozvoje venkova v novém plánovacím období   
po roce 2013                      

10.00 - 10.30  Úvodní slovo pana ministra Fuksy – příprava a záměry MZe ČR  
v oblasti rozvoje venkova v novém plánovacím období po roce  
2013            

10.30 - 10.45  Diskuze 
10.45 - 11.30  Přednášky – Podpora rozvoje venkova – MMR ČR 
11.30 - 12.15  Přednášky – EAFRD – PRV – MZe ČR 
12.15 - 12.45  Vize LEADER 2014+  
12.45 -  13.00 Diskuze – závěr 
 
Seminář uvádí a moderuje Mgr. Eduard Kavala, předseda Spolku pro obnovu 
venkova ČR. 
 
Podpora rozvoje venkova – MMR ČR 

- Podpora rozvoje venkova v rámci působnosti MMR ČR – Ing. Michal 
Janeba, náměstek ministra pro místní rozvoj 

- Vyhodnocení realizace Programu obnovy venkova a soutěže Vesnice 
roku v roce 2011 – Ing. Jiří Vačkář, vrchní ředitel sekce pro regionální 
politiku 

- Nové trendy v rozvoji venkova a jejich promítnutí do přípravy budoucí 
podpory regionálního rozvoje – RNDr. Josef Postránecký, ředitel 
odboru rozvoje a strategie regionální politiky 

Program rozvoje venkova – EAFRD – MZe ČR 
- Program rozvoje venkova – aktuální stav realizace programu a 

podpory pro venkov v Ose III a IV –-  Ing. Lucie Krumpholcová, 
vedoucí oddělení strategie a implementace osy III a IV 

Vize LEADER 2014+ – NS MAS ČR – Ing. Jiří Krist, Ing. František Winter 


