
KANCELÁŘ EKONOMICKÉHO A FINANČNÍHO PORADENSTVÍ 
Zavadilka 2584, České Budějovice  370 05                          IČO : 65057830 

 
mobil : 602 733 214                    e-mail: krejcickova @ financecb.cz                tel. : 387 310 212 

 
Odesláno: 

1) účastníci stáže I. , skupina: venkovská turistika  
2) účastníci stáže II. , skupina: obnovitelné zdroje energií  
3) jednotlivé MAS v rámci Jihočeského kraje 

 
 
     Vážení kolegové. 
 
V rámci přípravy odborné stáže, kterou připravujeme společně s místní akční skupinou 
Chance in nature – LAG a Krajským úřadem Jihočeského kraje ( projekt 3.3. SROP – 
Posílení absorpční a administrativní kapacity Jihočeského kraje), si Vás dovoluji obeslat 
předběžným dotazem na Váš zájem zúčastnit se této stáže. 
 
Termín konání akce : 19. – 23.9.2007 ( jednací dny: 20.-22.9., odjezd ve večerních 
hodinách 19.9., příjezd v noci 23.9.) 
 
Téma : venkovská turistika, zhodnocení místní produkce a zdojů – projekty 
partnerství 
 
Hlavní body programu: 

1) Konference o venkovské turistice a  představení výsledků 1. fáze projektu 
CAMMINI D'EUROPA – projektu zaměřeného na kulturní a církevní turistiku včetně 
ukázky subprojektů na rozvoj cestovního ruchu v okolí ( pátek). Pořadatel: VASTESE 
INN. (www.vasteseinn.it) . 

2) Pracovní workshop partnerů projektu CAMMINI D'EUROPA a zájemců o vstup do 
tohoto projektu v nejbližším období ( pátek). Pořadatel: G.E.I.E. Cammini d´Europa 
(www.camminideuropageie.com). 

3) Exkurze „ v terénu“ – zrealizované projetky,  místní návštěva na území GAL 
Vastese a dalších místních akčních skupin ( čtvrtek) , návštěva místních akcí 
vztahujících se k projektu mezinárodní spolupráce “Green Sports” týkající se 
nesoutěživých sportovních akcí v zemědělských regionech ( sobota). 

 
Lokalizace: Itálie – Scerni (Vasto Area, provincie Chieti, kraj Abruzzo). Cílem 
(lokalitou) stáže je území místní akční skupiny, která funguje již více než 12 let a je 
zakládajícícm členem mezinárodních partnerských sítí MAS realizujících společné 
projekty. 
 
Kapacita stáže je 20 osob ( maximálně 25), finanční spoluúčast: 3.000 Kč. 
 
Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto pracovního výjezdu, vyplňte prosím 
přiloženou návratku a zašlete obratem zpět ( jde o bleskový průzkum, administrativní 
náležitosti budou řešeny během měsíce srpna a září). Námět můžete samozřejmě také 
předat dalším osobám, o nichž máte povědomí, že je toto téma zajímá a jsou z našeho 
regionu. Děkuji všem za spolupráci. 
 
S přátelským pozdravem ing. Marta Krejčíčková 
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