
 

   

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MAS Sokolovsko o.p.s. si Vás 
dovolují pozvat na exkurzi 

 
Transfer zkušeností z MAS Lípa pro venkov do MAS 

Karlovarského kraje 

 
9. – 11. září 2020 

 
Program exkurze je zaměřen na výměnu zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe a 

inspiraci projektů, které je možné financovat prostřednictvím LEADER čl. 20 Programu 
rozvoje venkova 2014–2020. 

 
Odjezd – 9. 9. 2020 (středa) 

 odjezd 8:30 (Sokolov, Dr. Kocourka 311, 356 01) 

 
Příjezd – 11. 9. 2020 (pátek) 

 návrat v odpoledních hodinách (Sokolov, Dr. Kocourka 311, 356 01) 

 
PROGRAM: 

9. 9. 2020 (středa) 
 

 8:30 Odjezd směr Kutná Hora, území MAS Lípa pro venkov z. s. 

 oběd 

 14:00–14:30 Ubytování v hotelu Mědínek v Kutné Hoře 

 14:30–15:00 Přivítání manažerem MAS Lípa pro venkov z.s. v Kutné Hoře 

 15:00–16:00 Návštěva Vinných sklepů Kutná Hora – představení rodinného 

vinařství, jehož rozvoj je založen na obnově tradice vinařství v Kutné Hoře 

 16:00–17:00 Město Kutná Hora a návštěva projektů “Café restaurant Benešova 

6 – zimní zahrada“ (žadatelem TMPL Kutná Hora s.r.o. – projekt z 3. kola PRV 

2014–2020) 

 17:00–18:00 Prohlídka projektu „Setkávání u Tyla – divadelní minigalerie“ – 

úspěšný projekt 9. kola PRV 2007–2013, jehož žadatelem bylo město Kutná Hora 

 Večeře 

10. 9. 2020 (čtvrtek) 
 

 snídaně  

 9:30–10:30 Prohlídka projektu „Obnova tvrze Malešov“ – jedná se o úspěšný 

projekt 8. kola PRV 2007–2013, jehož žadatel Ondřej Slačálek. Projekt je 

zaměřen na rekonstrukci paláce tvrze – původně objektu sýpky z 19. století. 

Inspirace a sdílení zkušeností, aplikovatelná na území Karlovarského kraje 



 

   

 10:30–11:00 Návštěva projektu „Dokončení obnovy a dovybavení budovy 

Pivovaru Malešov“ – úspěšný projekt 1. kola PRV 2014–2020  

 11:00–13:00 Návštěva části naučné stezky Cestou husitských hejtmanů – 

úspěšný projekt 6. kola PRV 2007–2013 

 oběd  

 15:00–16:00 Zruč nad Sázavou – návštěva projektu „Doplnění drobných prvků 

zámecké architektury – zámek Zruč“ – úspěšný projekt 8. kola PRV 2007–2013 

 15:00–16:00 Zruč nad Sázavou – návštěva projektu „Naučná stezka parkem“ – 

úspěšný projekt 8. kola PRV 2007–2013 

 15:30–16:00 Návštěva projektu „Oprava Dětského dopravního hřiště Zruč nad 

Sázavou“ – úspěšný projekt 1. kola PRV 2007–2013 

 16:00–17:30 Vodní dům Želivka – návštěva zábavně vzdělávacího střediska 

evropsky významné lokality Želivka. Expozice zaměřená na vodní hospodářství 

 18:00–18:30 Ubytování v hotelu Zruč 

 18:30–20:00 Večeře, sdílení zkušeností s MAS Lípa pro venkov 

 
11. 9. 2020 (pátek) 
 

  snídaně 

 10:00–11:00 Návštěva projektu „Rekonstrukce zázemí sportoviště 

a společenského centra Miskovice“ – úspěšný projekt 1. kola PRV 2007–2013  

 11:00–12:00 Návštěva projektu “Obnova a úprava povrchu jízdárny v areálu 

sportovně-společenského centra v Miskovicích“ – úspěšný projekt 2. kola PRV 

2007–2013 

 12:00 Zakončení exkurze, rozloučení s MAS Lípa pro venkov 

 oběd 

 14:00 Cesta zpět do Sokolova  

  



 

   

 

 
Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazena doprava, ubytování se snídaní 

a lektorné.  
 

Občerstvení a další výdaje, které nesouvisí s programem exkurze, si hradí účastníci sami. 
 

Rezervace účastníků a kontaktní osoba pro případné dotazy: Veronika Wojnarová, 
admin@mas-sokolovsko.eu do 31. 8. 2020. 

 
Exkurze se bude realizovat za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví osob, a to zejména 

v souvislosti s epidemiologickou situací v ČR v roce 2020. 
Povinností účastníků je dodržovat bezpečnostní opatření na základě konkrétní 

epidemiologické situace v regionu (roušky). 
 
 
 
 

Za organizátory srdečně zvou 
 

 
Bc. Marcela Synková     Ing. Ivana Jágriková  
koordinátor CSV RO SZIF Ústí nad Labem  ředitelka MAS Sokolovska o.p.s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 

http://www.szif.cz/

