Zpráva z akce „Učíme se spolupracovat“
9. – 10. listopadu 2016
Poříčí u Litomyšle v Pardubickém kraji

Partneři Celostátní sítě pro venkov na platformě Krajského sdružení NS MAS ČR Pardubického
kraje iniciovali v roce 2016 dvoudenní odborný workshop určený převážně pro zástupce všech
13 místních akčních skupin působících v regionu Pardubického kraje, kteří se významně podílejí
na realizaci komunitně vedeného rozvoje venkova a venkovského života na daném území jejich
působnosti metodou LEADER, a to i prostřednictvím zprostředkování finanční podpory
z Programu rozvoje venkova 2014-2020.
Cílem dvoudenní akce, která se uskutečnila v krásných prostorách Kulturního domu v Poříčí
u Litomyšle, vítězné obci v soutěži Vesnice roku 2011 v Pardubickém kraji, jenž byl v minulém
programovém období rekonstruován z prostředků Programu rozvoje venkova 2007-2013
(projekt: Rekonstrukce kulturního domu v Poříčí u Litomyšle, registrační číslo:
08/005/3212a/453/000768), bylo zvýšení informovanosti a příprava pracovníků a členů místních
akčních skupin na administraci nového období. V upraveném okolí Kulturního domu mohli
účastníci rovněž shlédnout další realizaci projektu Programu rozvoje venkova 2007-2013
(projekt: Úprava okolí kulturního domu v Poříčí - odstranění přístupových bariér, registrační
číslo: 10/010/41200/122/001114).
Odborný program, na kterém se podíleli jak zástupci MAS, tak zástupci Ministerstva zemědělství,
Státního zemědělského intervenčního fondu a Centra pro regionální rozvoj České republiky,
byl účastníkům přínosný zejména i díky možnosti prezentovaná témata s odborníky přímo
diskutovat a klást otázky k praktickým příkladům, které jsou pro účastníky aktuální. Přidanou
hodnotu workshopu pak tvořil dostatečný prostor, který byl dán jak výměně zkušeností mezi
jednotlivými aktéry, tak i neformální diskuzi účastníků se zástupci státní správy, kteří se podílejí
na implementaci politiky rozvoje venkova a politiky regionálního rozvoje Evropské unie.
Účastníci workshopu byli seznámeni nejen s obsahem a ovládáním Portálu farmáře (generování
fichí, založení výzvy, administrace výzev v rámci CLLD, kontrola a vyhlašování výzev), pravidly
PRV 19.2.1 a 19.3.1, tvorbou preferenčních kritérií a povinnostmi k vyhlašování výzvy, pravidly
a postupem pro zadávání veřejných zakázek v rámci PRV, ale i se způsobem příjmu projektů
Integrovaného regionálního operačního programu nebo s problematikou místních akčních plánů.
V závěru akce zbyl prostor pro její zhodnocení, ale i zamyšlení se nad dalšími společnými náměty
partnerů pro aktivity Celostátní sítě pro venkov v roce 2017. V širším plénu se účastníci shodli
na potřebě vzájemné výměny informací a spolupráce při plánování aktivit Celostátní sítě
pro venkov a na ochotě společně realizovat i akce s přesahem do sousedních regionů. Partnerům
byl prezentován aktuální kalendář s pozvánkami na akce regionálních i národních aktivit
Celostátní sítě pro venkov v roce 2016.
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