Celostátní síť pro venkov Středočeského kraje ve spolupráci s Krajskou sítí
MAS Středočeského kraje, z.s. a MAS Sedlčansko o.p.s. si Vás dovolují
pozvat na seminář

„Středočeský venkov - zkušenosti s 1. polovinou
období realizace PRV v rámci CLLD“
Seminář se uskuteční ve dnech 9. - 10. května 2019
v prostorách Myškova mlýna, Luhy 5, 262 63 Dolní Hbity.

Cílem dvoudenního semináře, který je určen především pro zástupce místních akčních
skupin (MAS), je především sdílení zkušeností v rámci realizace SCLLD. Hlavním účelem
akce je hledání dalších možností spolupráce MAS dle článku 19.1.3 a o využívání článku
20 ze strany potenciálních žadatelů, představení jednotlivých MAS, zaměření činnosti
MAS, možnost předání zkušeností a kontaktů pro případnou pomoc s realizací dalších
výzev v Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 (PRV).

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazeno
ubytování, občerstvení, pronájem jednacích prostor, lektor, organizační zajištění.
Po celou dobu realizace seminářů je zajištěno občerstvení včetně nealkoholických nápojů
formou bufetu.
Kontaktní osobou je Ervín Haintz, MBA, Místní akční skupina Sedlčansko, o.p.s.
Rezervace místa je nutná prostřednictvím e-mailu: haintz.sedlcansko@gmail.com
Kapacita akce je omezena.
Za organizátory srdečně zvou
Mgr. Miloslav Oliva
předseda KS MAS Středočeského kraje, z.s.

Bc. Přemysl Růžička
ředitel MAS Sedlčansko o.p.s.

Ing. Zdeněk Procházka
ředitel RO SZIF Praha

Program semináře
9. května - čtvrtek
8:00 – 8:30

Prezence

8:30

Zahájení semináře
Mgr. Miloslav Oliva, předseda KS MAS Středočeského kraje

9:00 – 12:00 Mid-term evaluace realizace strategií na úrovni nositelů strategií MAS
Bc. Markéta Dvořáková, DiS - ředitelka MAS Brdy - Vltava o.p.s.
RNDr. Jaroslav Huk, CSc. - předseda správní rady Přemyslovské střední
Čechy, o.p.s.
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 16:00 Mid-term evaluace realizace strategií na úrovni nositelů strategií MAS –
pokračování
Bc. Markéta Dvořáková, DiS - ředitelka MAS Brdy - Vltava o.p.s.
RNDr. Jaroslav Huk, CSc. - předseda správní rady Přemyslovské střední
Čechy, o.p.s.
17:00 – 19:00 Představení systému LAGS
Ing. Josef Ryšavý - ředitel MAS Vladař, o.p.s.
19:00 – 21:00 Večeře, společná diskuze

10. května - pátek
8:00 – 9:00

Snídaně

9:00 – 11:30 Chytrý venkov - představení konceptu v rámci struktur PRV a OP,
seznámení účastníků s dosavadním vývojem aktivit a plánovaných akcí
i v rámci CSV
Bc. Přemysl Růžička - ředitel MAS Sedlčansko o.p.s.
Mgr. Miloslav Oliva - předseda KS MAS Středočeského kraje, z.s.
11:30 – 13:00 Návštěva vybraného projektu SCLLD v území - Rekonstrukce kapličky
v Kácini

13:30 – 14:00 Zakončení semináře, zhodnocení závěrů

Upozornění: Z důvodu dopravní uzavírky v místě konání je třeba zvolit trasu (v případě jízdy z Prahy):
D4 (Exit 45 směr Kamýk n/Vlt.) – Jablonná – Zduchovice - Horní Třtí – Luhy

