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Název projektu:   

Tradiční odrůdy ovoce česko-rakouského pohraničí znovu objevené 

Název žadatele:   

MAS Sdružení Růže, z.s. 

Název partnera (partnerů):    

Tu was Otelo Mühlviertler Alm 

Doba realizace projektu: 

08.08.2017 – 30.11.2018 

Výše celkových způsobilých výdajů projektu / Výše vyplacené dotace EFRR: 

   13 286,63 € / 11 293,64 € 

Stručný popis projektu: 

Cílem projektu byla propagace a podpora pěstování a údržby regionálních odrůd ovoce, propojování 
lidí stejných zájmů po obou stranách hranice, vzájemné učení se a inspirace z aktivit na druhé straně 
hranice. 

Cílovou skupinou projektu byli zahrádkáři, ovocnáři, potenciální zpracovatelé produktů, neziskové 
organizace zabývající se záchranou ovocných dřevin 

Český partner realizoval: 

 10 / 2017: jednodenní exkurzi v ČR (s AT účastníky) zaměřenou na danou problematiku (akce 
Slavnosti plodů, naučná ovocnářská stezka, zpracování ovocné medoviny), 

 01 – 07 / 2018: 6 x 1 denní semináře / kurzy - legislativa pro výrobu a prodej ovocných produktů, 
zpracování ovoce - marmelády a sirupy, výchovný řez mladých stromků (2 x), roubování pro 
začátečníky, letní zmlazovací řez starých stromů, záchrana starých a krajových odrůd, 

 10 / 2018: česko-rakouská výstava ovoce (Nové Hrady - ovoce z obou regionů) a dvoudenní 
exkurze (s AT účastníky): destilérka a pivovar Svachova Lhotka, výroba marmelád, genofondový 
sad krajových odrůd, výstava ovoce a zeleniny Žumberk, pěstování ovoce na Šumavě, 

 10 / 2018: výukový program pro školy "Odrůdy ovoce" (7 x pro 3 regionální školy) + překlad 
programu pro rakouského partnera, 

Rakouský partner realizoval: 

 09 / 2017: 1denní exkurze (s CZ účastníky) do OSOGO- záchrana genofondu ovocných dřevin, 

 jaro 2018: 1denní kurzy roubování a prořezávání ovocných stromů, 

 09 / 2018: 2denní exkurze (s CZ účastníky), 

 10 / 2018: výstava ovoce Weitersfelden s prezentací a určováním českých regionálních odrůd 
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