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Krajský úřad Jihočeského kraje odbor regionálního rozvoje a evropské integrace v rámci 
projektu "Posílení absorpční a administrativní kapacity Jihočeského kraje" ve 

spolupráci s občanským sdružením  
CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP 

 
si Vás dovolují pozvat na 

Zahraniční stáž do provincie Firenze (Itálie) 
 

v rámci projektů 
European Leader Renewable Energy Network 

A CAMMINI D'EUROPA 
 

1) Konference o obnovitelné energii a udžitelném rozvoji (v rámci mezinárodního 
projektu ELREN) včetně exkurze do zrealizovaných projektů na OE – jedná se o 
výměnu zkušeností s implementováním projektů zaměřených na inovace a úspory 
energie, resp. rozvoj venkovského území (více na www.elren.net) 

2) Představení projektu CAMMINI D'EUROPA – projektu zaměřeného na kulturní a 
církevní turistiku včetně ukázky subprojektů na rozvoj cestovního ruchu v okolí (více 
na www.camminideuropageie.com) 

3) Představení dalších zrealizovaných projektů 
Cílem stáže je území místní akční skupiny, která funguje již více než 12 let a na bázi 
partnerství zrealizovala celou řadu projektů, přičemž další podpořila tak, aby je bylo možno 
zrealizovat. 
 
Místo konání: 
Firenze, Parma, Itálie 
 
Datum konání: 
18. – 20. května 2007 
(odjezd z ČB 17. 5. 2007 ve večerních hodinách, návrat 20. 5. 2007 ve večerních hodinách) 
 
Příspěvek: 2.000,- Kč na účastníka (splatný při přihlášení na účet o.s. 193629912/ 0300) 
 
Termín a místo přihlášení: nejpozději do 30. 4. 2007 zasílejte elektronicky přihlášku na 
adresu info@chanceinnature.cz (přihláška bude zaregistrována jako závazná až po úhradě 
příspěvku) 
  
Předpoklady účasti:  

- zájem o obnovitelné zdroje případně o církevní turistiku 
- zájem o navázání partnerství ze zahraničním partnerem 
- územní příslušnost k Jihočeskému kraj 

 
Organizace: 

- zúčastnit se mohou maximálně 2 osoby z jedné organizace 
- v rámci stáže bude vyčleněn prostor pro navázání konkrétního partnerství  
- v rámci stáže jsou zajištěni tlumočníci do ČJ 

 
Organizátor si vyhrazuje změnu programu, případně zrušení akce. 
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