Celostátní síť pro venkov a Tematická pracovní skupina
Ovocné stromy v krajině s vazbou na KDŘ
ve spolupráci s MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
srdečně zvou na exkurzi

Ovocné stromy v krajině, uplatnění místní
produkce a krátké dodavatelské řetězce
Termín konání exkurze: 19. června 2018 – 20. června 2018
Exkurze v Rakousku a České republice je tematicky zaměřena na výsadbu a zpracování
ovocných stromů, uplatnění na místních trzích v rámci krátkých dodavatelských řetězců
(KDŘ), řešení ovocných sadů v rámci pozemkových úprav.
Cílem akce je prezentovat příklady dobré praxe a zkušenosti z realizovaných projektů
spolupráce, LEADER a Programu rozvoje venkova, umožnit setkávání subjektů aktivně
činných ve venkovském prostoru, sdílet zkušenosti s udržitelností projektu; seznámit se
s marketingem místních výrobků, apod.
Program:
1. den exkurze 19. června
8.00 odjezd z Brna, Olympie, U Dálnice 777, 664 42 Modřice
(zóna žlutá - http://www.olympia-centrum.cz/cz/parkovani)
Dopolední program:
10.00 příjezd do Mistelbachu, zemědělská škola LFS und AGRO HAK Mistelbach,
Winzerschulgasse 50, A 2130 Mistelbach - prohlídka školní zahrady, zpracování
produktů; využití školní produkce ve školní jídelně; uplatnění na místních trzích.
 Přivítání: ředitel Ing. Christian Resch a Dr. Erwin Szlezak z Dolnorakouského
zemského úřadu, oddělení zemědělství a ochrany půdy.
 Prohlídka školy včetně „Dionýsovy cesty“ s detailními informacemi
- Ing. Johann Mühlbacher/Dolnorakouský zemědělský úřad.
12.00 Oběd je zajištěn přímo ve škole z potravin místní produkce.
Odpolední program:
13.00 příjezd do Atzeldorfu
 Prohlídka podniku na zpracování meruněk Ing. Wolfganga Hackla v
Atzelsdorfu, Dorfstraße 20
 Prezentace vybraných půdochranných opatření v Atzelsdorfu: Ing. Johann
Meixner/Dolnorakouský zemědělský úřad

V průběhu prohlídky bude účastníkům akce nabídnuto pohoštění formou ochutnávky
místních produktů.
Návrat do České republiky 17.30.
Ubytování a večeře v Mikulově hotelu Piano Mikulov.
2. den exkurze 20. června:
Dopolední program
9.00 Pozemkové úpravy v k.ú. Perná - výsadby ovocných dřevin v krajině po PÚ
11.00 Mandlárna Hustopeče - výsadba mandloní a meruňkového sadu,
zpracování ovoce, marketing místních produktů, KDŘ, sdílení dobré praxe.
12.00 konec exkurze
Předpokládaný příjezd 13.00 - Brno Olympie, U Dálnice 777, 664 42 Modřice.
Změna programu vyhrazena.
Doprava: autobus po celé trase.
Podmínkou účasti na exkurzi je mít s sebou platný občanský průkaz nebo cestovní pas.
Účastníkům exkurze doporučujeme uzavřít cestovní pojištění na cestu do zahraničí.

V rámci exkurze je z prostředků Celostátní sítě pro venkov hrazena účastníkům doprava,
ubytování, večeře, tlumočník, průvodci.
Účastníci exkurze si sami hradí pohoštění v Rakousku ve výši 30 EUR.
Bližší informace a registrace účastníků:
registrace je možná v termínu do 12. 6. 2018 do 14.00 hodin
kontakt: Bc. Alžběta Nesnídalová, Dis. nesnidalova@mas-lva.cz
Za organizátory srdečně zvou
Mgr. Darina Danielová
manažerka MAS
MAS Lednicko-valtický areál, z.s.

Ing. Dagmar Adámková
koordinátor CSV
RO SZIF Brno

