Zpráva z akce
„Program rozvoje venkova 2014-2020 – 5. kolo“
20. září 2017
přednáškový sál budovy Státní veterinární správy
Slezská 100/7, 120 00 Praha 2
Celostátní síť pro venkov Středočeského kraje dne 20. září tohoto roku zorganizovala
odborný seminář s názvem „Program rozvoje venkova 2014-2020 – 5. kolo“.
Před spuštěním příjmu žádostí v rámci každého kola Programu rozvoje venkova 2014-2020
(PRV) je vhodné potencionální žadatele proškolit. Cílem semináře tak bylo především
prohloubení znalostí účastníků o podmínkách získání dotací, šíření informací o opatřeních
k rozvoji venkova a zemědělství a prezentace příkladů dobré praxe. Potenciální žadatelé
potřebují získat informace o aktuálních novinkách a dotačních možnostech. Na příkladech
dobré a špatné praxe je potřeba přítomné poučit, jakých chyb se vyvarovat a které postupy
jsou správné.
Hlavním lektorem semináře byl Ing. Lubomír Tomek, odborný poradce, který má dlouholeté
zkušenosti s žádostmi PRV z obou stran. Jak ze strany žadatele, tak ze strany
administrátora a metodika. To je velká výhoda, neboť z osobních zkušeností účastníky
informoval o problémech, kterým žadatelé čelí při podávání žádosti a následných krocích
v průběhu realizace projektu.
V dopoledním bloku se Ing. Tomek tematicky zaměřil na dvě operace 5.kola: 4.1.1
Investice do zemědělských podniků a 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských
produktů. O tyto operace je velký zájem žadatelů. Následoval blok věnovaný hodnocení
finančního zdraví a zkušenostem se zadávacími a výběrovými řízeními.
Ing. Tomek také představil 2 žádosti o dotaci ze své bohaté praxe a upozornil například na
možné postihy za nesprávné provedení výběrového řízení.
Ing. Ludmila Bukovská (vedoucí Oddělení projektových opatření, Státní zemědělský
intervenční fond, Regionální odbor Praha) účastníkům semináře zopakovala časový
harmonogram 5. kola PRV a upozornila na nejčastější chyby ve způsobu zadávání
(zpracování žádosti v portálu farmáře).

Odpolední blok se nesl spíše v diskuzním duchu. Diskutovalo se o tématech z dopolední
části a rozebraly se také zkušenosti s dotacemi z části PRV M08 Investice do rozvoje lesních
oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů a M16 Spolupráce.
Akce bezpochyby přispěla k lepší orientaci žadatelů při zpracovávání žádostí k čerpání
finančních prostředků z PRV, k jejich menší chybovosti při podávání žádostí o dotace na
projekty PRV a k širší informovanosti účastníků semináře o možnostech využití dotačních
titulů v rámci pátého kola PRV. V neposlední řadě pak osvětlením celé problematiky a
zodpovězením některých otázek mohou semináře také přispět k rozšíření počtu
potenciálních žadatelů.

Všichni přítomní byli s průběhem semináře spokojeni a velmi kladně hodnotili především
jeho obsahovou stránku a úroveň obou lektorů. Pozitivně byl hodnocen osobní přístup
lektorů a uvádění příkladů z praxe. Rovněž byla oceněna možnost položit přednášejícím
dotazy a získat tak okamžitou zpětnou vazbu. Řada přítomných projevila aktivní zájem o
další informace z této oblasti v budoucnu a někteří požádali o zaslání přednášených
prezentací. Tyto prezentace byly všem účastníkům, kteří o ně požádali, následně zaslány
koordinátorem Celostátní sítě pro venkov.

Zpracovali: Ing. Veronika Tůmová, Ph.D., Ing. Martin Benda
Dne: 5. 12. 2017

