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Ostrov
Setkání k pravidlům k Opatření 19 PRV uspořádala Celostátní síť pro venkov a MAS Krušné hory,
o.p.s. ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem.
Ředitelka MAS Krušné hory, o.p.s. Ing. Urbánková všechny přítomné na úvod setkání přivítala
a poté předala slovo koordinátorovi Celostátní sítě pro venkov Bc. Sazečkovi, který přítomné
seznámil s programem, představil činnost Celostátní sítě pro venkov a realizované a plánované
aktivity pro rok 2016 a 2017.
V prvním bloku hovořil Ing. Petr (vedoucí Oddělení metodiky Leader a Spolupráce) o podobě
a způsobu vyplnění formuláře pro FICHE a o postupu při podání žádosti o potvrzení výzvy ze
strany Regionální odboru Státního zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF) prostřednictvím
Portálu farmáře. Tato aktivita zahrnuje zadání jednotlivých FICHÍ, které musí být v souladu se
Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), do systému na Portál farmáře jako
součást postupu vyhlášení výzvy. Poté představil systém podávání a hodnocení žádostí
o potvrzení výzvy a termíny administrace ze strany RO SZIF. Důležitým bodem prezentace byla
část věnovaná systému zadávání veřejných zakázek v pravidlech pro opatření M19 LEADER.
Na tento blok navázal Ing. Kincl (referent Oddělení metodiky Leader a Spolupráce) s informacemi
o způsobu zadávání žádostí o dotace 19.2.1 prostřednictvím místní akční skupiny. Část informací
se týkala způsobu administrace a časového harmonogramu Regionálního odboru SZIF.
Po přestávce dostala slovo Ing. Rechnerová (referent Oddělení metodiky Leader a Spolupráce),
jejíž příspěvek byl věnován operaci 19.3.1 Spolupráce MAS. Přítomné seznámila s přípravou
a prováděním činností spolupráce mezi MAS a v neposlední řadě podala informace o přípravě
a podání žádosti prostřednictvím Portálu farmáře.
Školení se zúčastnily všechny místní akční skupiny z oblasti Severozápad. Akce byla hodnocena
kladně z důvodu možnosti řešení aktuální situace v oblasti M19 Leader. Během celého školení
byly účastníkům akce zodpovídány dotazy, které usnadní MAS plnit své pracovní cíle.
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