
   

                                            
  

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

 

Rejvíz – Zlaté Hory (severní část Olomouckého kraje, 10 km od ČR – PL 

hranice, 30 km od města Nysa) – GPS: 50°13'47.123"N, 17°18'19.817"E 
 

MAS (LGD), které již dnes realizují projekty česko – polské spolupráce 
MAS (LGD), které partnery na druhé straně hranice teprve hledají 

 
 

V rámci konference proběhne také setkání zástupců obou Národních sítí MAS, 
Celostátních sítí pro venkov, krajských a wojewodských organizací těchto sítí, 
případně ministerstev zemědělství obou zemí. 

Během akce bude vytvořen prostor pro bilaterální setkání českých a polských 
MAS. 

 

středa 21. 11.     od 16 hod ubytování, neformální večeře 

čtvrtek 22. 11.  od 9 hod do 17 hod společné jednání: 

o Informace o průběhu programu LEADER 2007-2013 v ČR a PL 
o Hodnocení projektů PL – ČR spolupráce – LEADER, Euroregiony apod. 
o Informace o přípravě na nové programové období 2014-2020 v ČR a PL 
o Náměty na spolupráci PL – ČR: projekt Odra, příprava ESUS, Geopark 

Jeseníky 
od 19 hod společenský večer v penzionu Rejvíz 

pátek 23. 11.   od 10 hod do 13 hod dílny, dvojstranné jednání 

   ve 13 hod – oběd a závěr konference 
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Prvních 40 přihlášených MAS z ČR a 40 z PL má zajištěnou 100  úhradu 
nákladů na ubytování, stravu i konferenční poplatky pro 1 delegáta z každé 
MAS.  

Dalších 2 x 10 míst je rezervováno pro VIP hosty z obou zemí – zástupce 
ministerstev, agentur, krajských a wojewodských úřadů. 

Pro další zájemce je k dispozici až 150 míst v penzionech přímo v místě 
konference, za jednotnou cenu 1 400 Kč za osobu (2x ubytování, 3x hlavní 
jídlo, 1x společenský večer, konferenční poplatky).  

Objednávky budou vyřizovány v pořadí, ve kterém dorazí, až do vyčerpání 
kapacity 250 míst. 
 

o projektové postery a banery 

o vzorky pro výstavu a ochutnávku regionálních produktů 

o propagační a prezentační materiály a videa 
 

adresa pro zasílání přihlášek  konference@nsmascr.cz 

Radim Lokoč  radim.lokoc@centrum.cz 

Leoš Hannig  leos.hannig@seznam.cz  mobil +420 737 286 377 
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