
Staòte se partnerem setkání zástupcù Místních akèních skupin a dalších aktérù rozvoje venkova

a evropských zemí pracujících metodou Leader. Bìhem nìkolika dnù a na jediném místì, máte 

možnost poznat potøeby význaných hráèù koordinujících v programovém období  2014 - 2020 pøísun 

evropských dotaèních prostøedkù do venkovských regionù. Získejte kontakty a pøehled o projektech, 

které budou v nejbližší dobì realizovány na venkovì. Setkání LeaderFEST 2016 JESENÍKY

probìhne 8. - 10. èervna 2016 v Karlovì Studánce.

LeaderFEST 2016 JESENÍKY
aneb setkání Leaderù evropských zemí
8. – 10. èervna 2016
v lázeòském mìsteèku Karlova Studánka, Moravskoslezský kraj, Èeská republika

POZVÁNKA

LeaderFEST… setkání všech, kteøí mají rádi venkov a myslí to s jeho rozvojem vážnì.



Co nás bìhem tøech spoleèných Leader dnù èeká?

STØEDA 8. 6. 2016

 

První den LeaderFESTU 2016 JESENÍKY je pojatý ménì oficiálnì a nabídne pøedevším prostor pro 

ubytování vzdálenìjší úèastníkù a instalaci expozic. Odpolední èas nám urèitì vyjde na spoleènou 

prohlídku vyhlášených lázní Karlova Studánka pyšnící se nejèistším klimatem ve støední Evropì. Tìla 

znavená celodenní pøípravou stánkù bude možné zregenerovat v lázeòském wellness centru. Kdo by 

mìl po celodenním chystání energie nazbyt, mùže pøed veèeøí absolvovat výšlap na nejvyšší horu 

Moravy Pradìd s majestátní výškou 1492 m. Veèer na nás potom èeká spoleèné neoficiální setkání.

celodenní blok krátkých prezentací workshopù na téma „Program LEADER – pøíklady dobré 

praxe, plánované projekty spolupráce na období 2014 – 2020“,

semináø, který nabídne žhavé téma “Lesnictví a chránìná území“,

chybìt nebude „Jarmark tradièních øemesel a produktù“ kde se pøedstaví Regionální znaèky 

Moravskoslezského kraje prezentované pøedevším Jeseníky, Opavským Slezskem, Moravským 

Kravaøskem, Beskydy, Górolsko Swoboda a znaèkami Haná a Moravská Brána v Olomouckém 

kraji,

kulturní vystoupení a ukázky venkovské kultury evropských národù (hudba, tanec, divadlo), které 

již k LeaderuFESTU nedomyslitelnì patøí,

podveèerní pøehlídka prezentací místních akèních skupin,

procházka do zajímavých míst v blízkém okolí, 

spoleèenský veèer.

ÈTVRTEK 9. 6. 2016

Ètvrtek, jakožto den oficiálního zahájení LeaderFESTU 2016 JESENÍKY nabídne:

pøehlídku produkce malých místních pivovarù (a že jich nemáme v ÈR málo),

možnost vyzkoušet si nordicwalking, elektrokola nebo jízdu na kolobìžkách,

„Jak šmakuje Moravskoslezsko“ nabídne ochutnávku tradièních specialit Moravskoslezského 

kraje.

V rámci doprovodného programu se mùžete pøedevším tìšit na: 

PÁTEK 10. 6. 2016

Poslední závìreèný den nabídne pøedevším prostor pro:

celodenní blok krátkých prezentací a workshopù na téma: Program LEADER 2014+,

prostor ponecháme i diskuznímu panelu, který se bude vìnovat celkovému zhodnocení

a závìrùm letošního LeaderFESTU 2016 JESENÍKY,

èas závìreèného louèení a návratu do našich domovù.

více informací a aktuální dìní okolo LeaderFESTU 2016 JESENÍKY sledujte na

www.leaderfest.cz  a také na Facebooku  www.facebook.com/leaderfest
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