
pořádají IV. ročník
festivalu lokální ekonomiky:

CHŘIBSKÁ
24. září 2016

Pro region srdcem, hlavou, zkušenostmi!

www.masceskysever.cz

PROGRAM FESTIVALU:
23. 9. 2016

Exkurze v sociálních firmách
(nutná akreditace)

24. 9. 2016

Farmářský trh regionálních
výrobků a produktů
s kulturním programem.

IV. národní konference
lokální ekonomiky.

Informace:
www.lokalni-ekonomika.cz

MAS ČESKÝ SEVER, z.s.
a MĚSTO CHŘIBSKÁ

Téma: sociální zemědělství a sociální podnikání v českých regionech

Autobusová exkurze nám umožní navštívit dva úspěš-
né sociální provozy. Jedná se o podniky Sociální far-
ma, s.r.o., Velenice u Zákup a Čokoládovna Mana 
v Krásné Lípě. Autobus odjíždí v pátek ve 13.00 hodin 
z náměstí ve Varnsdorfu. Akce je bezplatná pro účast-
níky, kteří se přihlásí nejpozději do 20. září na mailo-
vou adresu: info@masceskysever.cz.

EXKURZE VE FIRMÁCH
PÁTEK 23. ZÁŘÍ -  13.00 hodin

Vážení přátelé,
srdečně Vás zveme na 4. ročník Festivalu lokální ekonomiky, 
který se tradičně koná na území Místní akční skupiny Český 
sever. Po Varnsdorfu, Šluknovu a Rumburku se letos pořa-
datelskou obcí stává město Chřibská, které se tímto připojuje 
k naší snaze o oživení místní ekonomiky formou obnovy míst-
ní produkce a různých dalších aspektů společenského života. 
Protože se snažíme pomáhat tam, kde je k tomu největší poten-
ciál, zvolili jsme za hlavní letošní témata sociální zemědělství 
a sociální podnikání. O nich budeme hovořit na národní kon-
ferenci lokální ekonomiky, které předchází exkurze do dvou 
konkrétních úspěšných provozů. Festival tradičně doprovází 
farmářský trh regionálních produktů s kulturním programem, 
takže věřím, že si ani letošní ročník nenecháte ujít.

Ing Eva Hamplová, MAS Český sever, z.s.



IV. NÁRODNÍ KONFERENCE
LOKÁLNÍ EKONOMIKY
téma: sociální zemědělství a sociální podnikání

FARMÁŘSKÝ TRH REGIONÁLNÍCH 
VÝROBKŮ A PRODUKTŮ
S KULTURNÍM PROGRAMEM

SOBOTA 24. ZÁŘÍ - 10.00 hodin

Stalo se dobrou tradicí, že na festivalovém trhu se prezen-
tují zejména regionální produkty a potraviny pocházející 
z blízkého okolí. Mnohé z nich získaly prestižní značku 
„Regionální produkt Českosaské Švýcarsko“.  Trh na ná-
městí v Chřibské začíná v 10.00 hodin a bude doprovázen 
kulturním programem pro malé i velké, který je podrobně-
ji uveden na www.lokalni-ekonomika.cz.

Celodenní konference obsahuje dva přednáškové bloky. První 
blok se věnuje představení Programu rozvoje venkova a mož-
nosti financování místních projektů z tohoto programu. V od-
poledním bloku budou prezentovány konkrétní realizované 
projekty (příklady dobré praxe), které se v České republice 
podařilo uskutečnit. Podrobné informace o přednášejících 
a anotace přednášek jsou publikovány na webu:
www.lokalni-ekonomika.cz.

SOBOTA 24. ZÁŘÍ - 9.30 hodin

Festival lokální ekonomiky 2016 podpořili:

MĚSTO
CHŘIBSKÁ

IV. Festival lokální ekonomiky • 24. září 2016 - Chřibská

Vstup na všechny festivalové akce je zdarma!
Ubytování a stravování není zajišťováno.

Kontakt na hlavního organizátora:

Informace o pořadateli:

Ing. Eva Hamplová
MAS ČESKÝ SEVER, z.s.
tel.: 602 490 840

IV. ročník Festivalu lokální ekonomiky pořádá
Místní akční skupina Český sever, z. s., ve spolupráci
s Městem Chřibská.

Bližší informace najdete na webech:
www.masceskysever.cz
www.lokalni-ekonomika.cz
www.chribska.cz


