LeaderFEST 2011
aneb setkání Leaderů evropských zemí
17. – 18. května 2011
v historickém městečku Štramberk, Moravskoslezský kraj, Česká republika

Přípravný výbor si Vás dovoluje upozornit na mezinárodní konferenci

LeaderFEST 2011
aneb setkání Leaderů evropských zemí
17. – 18. května 2011
v historickém městečku Štramberk, Moravskoslezský kraj, Česká republika
Setkání zástupců MAS a dalších aktérů rozvoje venkova z evropských zemí, kteří pracují
metodou Leader nebo se na tuto metodu připravují. Program konference je zaměřen na
výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe, ale také na budoucnost programu Leader
v období 2014 – 2020. Akce navazuje na úspěšnou konferenci LeaderFest 2009 v Hradci nad
Moravicí, které se zúčastnili zástupci 8 evropských zemí.
Předběžný program
PONDĚLÍ 16.5.2011
•
•
•
•

ubytování vzdálenějších účastníků od 14:00 hod.
instalace výstav, posterů, stánků
možnost prohlídky města a jeho památek, využití wellness programu
večeře a večerní neoficiální setkání

17.5.2011 ÚTERÝ
10:00 – 19:00 hod.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

oficiální zahájení LeaderFESTU 2011
celodenní blok krátkých prezentací a workshopů na téma:
Program Leader – příklady dobré praxe
jarmark tradičních řemesel a produktů
kulturní vystoupení - ukázky venkovské kultury evropských národů (hudba, tanec, divadlo)
celodenní přehlídka krátkých audiovizuálních pořadů na téma venkov
komentované prohlídky města a jeho pamětihodností
terénní workshopy na téma geoparky, obnova a využití historických památek apod.
fakultativní exkurze do zajímavých míst v blízkém okolí
společenský večer

STŘEDA 18.5.2011
10:00 – 17:00
•
•
•

celodenní blok krátkých prezentací a workshopů na téma: Budoucnost programu LEADER
2014+
diskuze o závěrech LEADERFESTU 2011
rozloučení s účastníky

Informace pro účastníky
Tento první cirkulář má sloužit jako vstupní informace pro zarezervování termínu pro Vaši účast
na této konferenci. Další podrobnosti, týkajíce se přesného programu, způsobu přihlášení, formy
účasti a prezentací budou upřesněny v následujících materiálech, zaslaných na Vaší adresu nebo
na webových stránkách akce na www.nsmascr.cz/leaderfest2011
Výdaje na LEADERFEST 2011 jsou uznatelným nákladem pro místní akční skupiny v rámci
programu Leader.
Město Štramberk má dobré letecké (letiště Mošnov 10 km), silniční (dálnice D1 15 km) a
železniční (železniční nádraží Studénka, Ostrava – Svinov 15 km).
Pokud Vás informace o LeaderFESTU 2011 zaujaly, sdělte nám Vaše kontaktní údaje pro zaslání
dalších pokynů na email: info@masopavsko.cz
Rovněž prosíme o šíření informací o LeaderFESTU 2011 mezi další MASky.
Poplatky
•
•

•

Cena 300,-Kč (12 EUR) pro návštěvníka jarmarku a workshopů s volným vstupem na kulturní
vystoupení, do památek a na ochutnávky.
Cena 1 500,- Kč (60 EUR) pro účastníka prvního dne konání LeaderFESTU – volný vstup na
všechny akce prvního dne (návštěva jarmarku a workshopů s volným vstupem na kulturní
vystoupení, do památek a na ochutnávky) plus plná penze včetně společenského večera, bez
ubytování.
Cena 3 000,- Kč (120 EUR) pro účastníka obou dnů konání akce - vstup na všechny akce obou
dnů (návštěva jarmarku a workshopů s volným vstupem na kulturní vystoupení, do památek
a na ochutnávky) plus 2x plná penze včetně společenského večera plus 2 x ubytování.

Doprovodný program
•
•
•
•
•

Přehlídka produkce malých pivovarů z celé ČR
Degustace moravských, českých i zahraničních vín
Ochutnávky sýrů, uzenin a dalších tradičních produktů a regionálních značek
Soutěže
Organizátoři konference nabízejí všem účastníkům konference možnost prezentace svých
národních a regionálních produktů, kulturních vystoupení, dokumentárních filmů,
fotografických i jiných výstav v atraktivním prostředí památkové rezervace historického
města Štramberk.

Informace o městě Štramberk
http://www.stramberk.cz/
http://www.relaxvpodhuri.cz/
http://www.nsmascr.cz/

Změna informací vyhrazena.

