Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond
si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov dovolují pozvat na regionální konferenci

Sdílení zkušeností místních akčních skupin
Pardubického a Olomouckého kraje s realizací
komunitně vedeného místního rozvoje
Konference se uskuteční ve dnech 11. až 12. dubna 2019
v sále Hotelu Morava, Palackého nám. 12, 569 43 Jevíčko.

PROGRAM KONFERENCE 11. DUBNA
09:00

Prezence účastníků, registrace k ubytování

09:45

Zahájení konference a přivítání hostů

10:00

Sdílení zkušeností s realizací Programu rozvoje venkova (PRV) z perspektivy
problematiky výběrových řízení
Ing. Lukáš Holubík, RO SZIF Olomouc

11:00

Implementace základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech
do Strategií komunitně vedeného místního rozvoje dle čl. 20 PRV (SCLLD)
Ing. Lucie Chlupáčová, MZe ČR

12:30

Oběd

13:30

Předání zkušeností a doporučení postupů v tématech evaluace a změn SCLLD
RNDr. Pavla Kačabová, MMR
Ing. Alena Vavříková, MMR
RNDr. Richard Nikischer, Ph.D, MMR

14:30

Výměna aktuálních poznatků s realizací Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) z pohledu jeho implementace prostřednictvím místních akčních
skupin (MAS)
Ing. Jana Landová, Řídící orgán IROP
Ing. Antonie Pukišová, Řídící orgán IROP

16:45

Přestávka na občerstvení

17:00

Volitelné exkurze po příkladech inspirativních projektů PRV zaměřených na podporu
rozvoje a posilování konkurenceschopnosti venkovské ekonomiky
Modernizace sklenářství
Doplnění vybavení provozovny na opravu elektrických zařízení
Vybavení provozovny na opravu elektrických zařízení

19:00

Večeře

PROGRAM KONFERENCE 12. DUBNA
08:00

Snídaně pro ubytované

09:00

Aktuální informace z Národní sítě MAS k realizaci strategií CLLD a předání informací
k průběhu přípravy nového programovacího období po roce 2020
Mgr. Petr Čáp, NS MAS ČR
Jana Kuthanová, NS MAS ČR

10:15

Přestávka na občerstvení

10:30

Sdílení příkladů a zkušeností s realizací projektů Spolupráce, opatření 19.3.1
Ing. Michaela Kovářová, MAS Holicko o.p.s.

11:00

Inovace v projektech PRV
Bc. Tomáš Šulák, Sdružení místních samospráv
Miroslava Šejnohová, MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

12:00

Oběd

13:00

Volitelné exkurze po příkladech inspirativních projektů PRV zaměřených na rozvoj
základních služeb a obnovu sídel ve venkovských oblastech
Úprava rajského dvora bývalého augustiniánského kláštera Jevíčko
Výstavní systém města Jevíčko
Modernizace knihovny

14:30

Shrnutí výstupů a zakončení konference
Případné dotazy směřujte na e-mail: jaroslav.novotny@szif.cz
Konference je hrazena z prostředků Celostátní sítě pro venkov.
Na konferenci Vás srdečně zve
Ing. Aleš Sobel
ředitel RO Hradec Králové
Státní zemědělský intervenční fond

„Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
zveřejněny na www.szif.cz“.

