Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

PROGRAM EXKURZE
Termín realizace: 13. a 14.5.2008 (úterý a středa)
Odjezd 13.5.2008 : bus (nástupní místa vždy před obecním úřadem): Zliv
6,30 – Pištín 6,45 – Sedlec 7,00 - Lhenice 7,30 - Malovice 7,50 –
Chelčice - 8,00
Předpokládaný příjezd do Chanovic 9:30
Exkurze v místě: fyzické ukázky projektů komunálních, podnikatelských
a neziskových, které realizovali a realizují s podporou nejrůznějších
veřejných programů, přiblíží také společný život obce s velkým
průmyslovým podnikem. Prezentovat bude starosta p. Klásek a
realizátoři projektů
12,30 Oběd v Chanovicích
Odjezd z Chanovic ve 13:30, příjezd do Švihova ve 14:30
Exkurze v místě: budou fyzicky prezentovat projekty, které se ve městě
realizovaly za podpory nejrůznějších dotačních programů ( komunální,
podnikatelský). Prezentovat bude pan starosta a předseda MAS Petrus a
realizátoři.
Odjezd ze Švihova v 17:30, příjezd do Běšin v 18:15 – ubytování,
večeře v 19 hodin
Informační blok od 20 hodin: prezentace realizovaných projektů
MAS Pošumaví (vystoupí předseda pan starosta Petrus)
LAG Deggendorf (vystoupí manažer paní Michaela Karbstein a pan
Peter Gruber)
MAS Rozkvět zahrady jižních Čech (vystoupí předseda pan Petr Leber
a manažer paní Marta Krejčíčková)
Euroregion Šumava ( vystoupí pan starosta František Vlček starosta
Běšin a předseda Euroregionu Šumava)
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Středa 14.05.2008
8:00 Snídaně
od 9:00 Seminář a konzultace s místními aktéry, prezentace a příspěvky
přednesou v návaznosti na prezentace předchozího dne :
paní Karbstein a pan Gruber (LAG Deggendorf)
pan Vlček ( Euroregion Šumava)
pan Karásek (starosta Červeného Poříčí)
paní Tomaierová (místostarostka Města Klatovy)
paní Vacková ( manažer MAS Pošumaví)
zástupci OPS Úhlava
pan Leber a paní Krejčíčková (MAS Rozkvět zahrady jižních Čech))
Teoretickou část (seminář) doplní prohlídka v místě a prezentace
místních projektů obce Běšiny a NNO.
12:00 Oběd
13:00 Odjezd, 14:15 příjezd do Hartmanic
Pan starosta Jukl představí komunální projekty realizované s pomocí
veřejných prostředků včetně prohlídky synagogy, která je soukromým
projektem, muzea Šimona Adlera a kostela sv. Vintíře s jedinečným
skleněným oltářem (vše také EU projekty).
Odjezd domů v cca 17 hodin
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PŘIHLÁŠKA
na 2denní stáž ( exkurzi)

Údaje pro přihlášení:
Jména účastníka:

…………………………………………………………

Místo nástupu bus o Zliv 6,30 – o Pištín 6,45 – o Sedlec 7,00 –
o Lhenice 7,30 - o Malovice 7,50 – o Chelčice - 8,00
Telefon:

………………………………………………………………..

E-mail:

………………………………………………………………..

Datum narození účastníka : …………….…...(pro potřeby vystavení certifikátu)

Specifické požadavky ( např. na stravování, ubytování apod.).: …………………..……….

…………………………………………………………………………………………………….

Účast na stáži je bezplatná ( náklady na dopravu a ubytování jsou
hrazeny v rámci realizace projektu VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONU MAS
ROZKVĚT ZAHRADY JIŽNÍCH ČECH).
Vyplněnou přihlášku zašlete na mail: info@chelcice.cz nebo tel/fax: 383
382 479 ( OÚ Chelčice). Předregistrace možná také formou SMS na
telefon 603 851 741( ing. Leber).
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