ODBORNÁ EXKURZE DO SLOVINSKA
17. 5. – 20. 5. 2017
MAS Podlipansko, o.p.s ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Slovinskou sítí pro rozvoj
venkova pořádali odbornou exkurzi zaměřenou na sdílení zkušeností a příklady dobré praxe v rámci
podpory projektů spolupráce mezi českými a slovinskými místními akčními skupinami. Exkurze
probíhala v okolí města Ptuj v subjektech podpořených z peněz lokálních MAS.
Ve středu 17. 5. v nočních hodinách vyrazil autobus
z Kutné Hory s 36 účastníky směr město Ptuj ve
Slovinsku. Dopoledne, ve čtvrtek 18. 5., se začalo
prohlídkou města Ptuj. Po obědě se jelo do prvního
subjektu – vinného sklepa Vidova klet, kde
odprezentovala svou činnost MAS Haloze. Následovala
návštěva muzea historického vinného lisu a
ochutnávka vín ve Stara preša, kde měla svou
prezentaci MAS Bogatstvo podeželja ob Dravi. A
poslední exkurzí tohoto dne byla turistická farma
Lovrec, kde byla prezentace projektu „Od lnu k plátnu“.
Následující den, čtvrtek 18. 5., se začalo na výstavě „Speciality
slovinských farem“ na Minoritski trg v centru Ptuje. Ještě
v dopoledních hodinách se přejelo na turistickou farmu Firbas,
kde se konala konference o spolupráci mezi slovinskými a
českými MAS. V odpoledních hodinách byl přejezd do města
Ljutoměr, kde měla svou prezentaci MAS Perlekija, která zde
vybudovala zemljanku, ekomuzeum, prodejnu uměleckých
řemesel, knihovnu a keramickou dílnu.

Konference o spolupráci mezi slovinskými a
českými MAS
V pátek 19. května se na turistické farmě Firbas ve
Slovinsku setkalo více než 70 účastníků z 26 místních akčních skupin. Toto setkání se konalo s cílem
naleznout nové projekty spolupráce ve venkovských oblastech a provázat spoluprací české i slovinské
MAS.

Konference proběhla v dopoledních hodinách. Úvodního slova se ujmul předseda slovinské sítě MAS
Aleš Zidar, následovaly prezentace o projektech lokálních MAS a byla představena i činnost farmy
Firbas.
Po prezentacích se konaly workshopy, na kterých se už konkrétně domlouvala spolupráce, a
debatovalo se o projektech. Mezi téma workshopů bylo zemědělství, turismus, nové technologie,
vzdělávání a další.

