Projekt je realizován na území sedmi místních akčních
skupin (MAS):

Rýmařov

Místní akční skupina Nízký Jeseník
Masarykova 32, 793 12 Horní Benešov
775 295 599
nizky-jesenik@ovocne-stezky.cz

Horní Benešov

RÝMAŘOVSKO
Nám. Míru 1, 795 01 Rýmařov
554 254 309
rymarovsko@ovocne-stezky.cz

Bartošovice

Hranice

Místní akční skupina Regionu Poodří
742 54 Bartošovice čp. 1 – zámek
737 874 248
poodri@ovocne-stezky.cz
Rozvojové partnerství Regionu Hranicko
Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice
581 601 716
hranicko@ovocne-stezky.cz
MAS – Partnerství Moštěnka
Dr. Stojana 120/41, 751 17 Horní Moštěnice
Obecní úřad Kostelec u Holešova 58, 768 43
734 435 218
mostenka@ovocne-stezky.cz

Horní Mostěnice

Místní akční skupina Bojkovska
Sušilova 952, 687 71 Bojkovice
774 230 210
bojkovsko@ovocne-stezky.cz

Bojkovice
Uherský Ostroh

MAS Horňácko a Ostrožsko
Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh
724 503 950, 572 503 961
hornacko-ostrozsko@ovocne-stezky.cz

www.ovocne-stezky.cz

PROJEKT 7 MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN
Zajímáte se o ovocnářství?
Odmítáte jíst španělská jablka ze supermarketů
a nevíte, kde si koupit jablka vypěstována ve vašem
regionu?
Chcete se naučit zavařovat kompoty nebo dělat
místní tradiční ovocné pokrmy?
Chcete se podívat do starých sadů, k ovocnářům, do
moštárny, palírny nebo sušárny?
Nevíte jak ořezat a ošetřit stromy na zahradě a kde
ve vašem okolí koupit nové stromy?

Přesně pro vás je určen náš projekt

Hlavní aktivity projektu:
-

kniha o ovocných stromech a ovocnářství v územích MAS
propagační letáky a plakáty
webová stránka www.ovocne-stezky.cz
propagace ovoce a ovocnářství na místních akcích
(koštech, jablečných slavnostech, výstavách a dalších
akcích)
- ovocnářský kurz
- exkurze do sadů, alejí a ke zpracovatelům na územích
MAS
- závěrečný seminář v Bartošovicích (MAS Poodří)
- turistický informační systém s tématikou ovoce dostupný
v mobilních telefonech
Konkrétní informace a termíny k jednotlivým aktivitám
jsou uvedeny na letácích a zveřejněny na webové stránce
projektu:

OVOCNÁŘSKÉ KURZY
EXKURZE
NÁVODY A DOPORUČENÍ
RECEPTY
STARÉ A KRAJOVÉ ODRŮDY

www.ovocne-stezky.cz

Náš projekt Spolupráce spočívá v aktivitách, které
směřují k zachování a rehabilitaci ovocných stromů
jakožto dárců plodů a součásti mnoha tradic a krajinných prvků.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

www.ovocne-stezky.cz

