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Wyjazd studyjno -szkoleniowy do Czech 

Program wyjazdu  

Pt. Wyjazd studyjno - szkoleniowy – tworzenie sieci kontaktów 

międzynarodowych 

Termin 03.06 -06.2019r 

3 czerwca - 1 dzień 

Godz 3.00 wyjazd z Mińska Mazowieckiego, 

 

ok, Godz 10.00 - 13.00 - Farma u svátého Jakuba, Dolní Lánov 135, 543 41 Dolní Lánov - hodowla 

owiec Suffolk, Wloskich, bydla Hereford. Farma od 2013 jest członkiem grupy; Asocjacja prywatnego 

rolnictwa w Czechach regionu Trutnov, od 2011 jest również członkiem Stowarzyszenia hodowców 

owiec i kóz w Czechach. http://www.prisvich.cz/chov_index.html  

 

14.00 - 16.00 - Ekofarma Bošina , Ekofarma Bošina, Vernéřovice - rodzinna farma ekologiczna, 

hodowla bydla SELERS, farma należy do Programu Rozwoju wsi w Czechach. Vernéřovice,  

http://www.masozfarmy.cz/ 

 

16.00 - obiad w okolicach  

Godz 17.00 wyjazd do Pragi  

Godz 19.00 przyjazd do Pragi zakwaterowanie w hotelu 

Godz 20.00 kolacja 

 

4 czerwca – 2 dzień 

Godz 7.00 -8.00 śniadanie w hotelu 

Godz 8.00 -13.00 szkolenie w sali konferencyjnej hotelu 

1.Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstwa na rzecz realizacji 

projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele 

sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych. 

2.Upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców 

obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego. 

Dyskusja  

3. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu 

wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego w obszarze rozwoju zielonej 

gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy -  

4. Dyskusja  

 

Godz 13.00 -14.00 obiad 

http://www.prisvich.cz/chov_index.html
http://www.masozfarmy.cz/
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Godz 15.00 – 18.00 wizyta na  Rodzinnej mlecznej farma Krhanice - zrealizowane projekty: automat 

na mleko, mleczarnia produkująca produkty mleczne. http://www.farmakrhanice.cz/ 

 Ok 19.00  powrót do Pragi i czas wolny. 

Godz 20.00 kolacja 

 

5 czerwca – 3 dzień 

Godz 7.00 -8.00 śniadanie w hotelu 

Godz 8.00 – 10.00 spotkanie konferencyjne w sali konferencyjnej hotelu  

Spotkanie konferencyjne „Wdrażanie PROW w Polsce iw Czechach” z przedstawicielami LGD "Rozwój 

Kladensko" i "Praga Zachód"  http://maskpz.cz/  

Spotkanie z przedstawicielami  LGD z Czech oraz samorządów wchodzących w skład LGD. 

Dyskusja na temat wdrażania PROW na terenie Polski i Czech., rozmowy dotyczące tworzenia 

partnerstwa na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których 

wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych.  

Przykłady dobrych praktyk projektów zrealizowanych w okresie programowania 2007-2013 i 2014-

2020 na terenie polskich i czeskich LGD – wymiana doświadczeń i informacji. 

 

11.00-14.00 – Wizyta w gospodarstwie ekologicznym  Trněny Újezd zajmującego się hodowlą bydła, 

owiec, świń i drobiu oraz koni hodowlanych. Całe gospodarstwo zostało zarejestrowane zgodnie z 

ustawą nr 242/2000 Dz. w sprawie rolnictwa ekologicznego. Zgodność z zasadami ekologicznej 

hodowli zwierząt i produkcji roślinnej jest nadzorowana przez firmę certyfikującą KEZ ops . 

Pierwszy certyfikat BIO został wydany w 2013 r. I jest odnawiany co roku. http://www.holovsky.eu/ 

 

Godz 14.00 – 15.00 obiad 

Godz 15.00 -19.00 szkolenie w Sali konferencyjnej hotelu  

Wspieranie tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich przez 

podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie.  

Godz 19.00 kolacja 

 

6 czerwca – 4 dzień 

Godz 8.00 – 9.00 śniadanie w hotelu. 

Godz 10.00 -13.00  

Spotkanie z przedstawicielami LGD Hradec Králové wchodzącej w skład Krajowej Sieci Lokalnych Grup 

Działania, rozmowy o realizowanym przez LGD  projekcie  „Jeden krok naprzód”, który jest skierowany do 

młodych ludzi, którzy większość swojego życia spędzili w domu dziecka w Nechanicach koło Hradca 

Králové. http://www.mashradeckyvenkov.cz/index.php 

Godz 13.00 – 14.00 obiad 

Godz 14.00 wyjazd w drogę powrotną. 

http://www.farmakrhanice.cz/
http://maskpz.cz/
http://www.holovsky.eu/
http://www.mashradeckyvenkov.cz/index.php

