Zpráva z akce „Učíme se spolupracovat v Kraji Vysočina“
9. – 10. srpna 2016
Resort Devět Skal, Sněžné
Akce s názvem „Učíme se spolupracovat“ vzešla z podnětů a potřeb ze strany místních akčních
skupin (MAS) a byla pořádána ve spolupráci s Krajskou sítí Místních akčních skupin Kraje
Vysočina na začátku měsíce srpna 2016 v příjemném prostředí Resortu Devět Skal. Program
dvoudenní vzdělávací akce byl kombinací seminářů a workshopů. Jedním z hlavních cílů bylo
zefektivnit nastavení realizace strategií komunitně vedeného místního rozvoje (SCCLD)
a procesů čerpání dotací.
Dopolední blok přednášek prvního dne zahájili zástupci Státního zemědělského intervenčního
fondu se zaměřením na téma LEADER v Programu rozvoje venkova (PRV) a jeho administrace,
formuláře a generování fiche, založení výzvy MAS, žádost o dotaci, preferenční kritéria, projekty
spolupráce a další. Součástí přednášky byla ukázka vybraných kroků na Portálu farmáře a návod,
jak pracovat s instruktážním listem. Po přestávce na oběd pokračoval zástupce Místní akční
skupiny Šipka s tématem administrace v Centrálním Systému Strukturálních Fondů (CSSF)
a zároveň byl představen ServiceDesk MS2014+. Účastníci si prostřednictvím praktických ukázek
také vyzkoušeli založení výzvy a administraci v Portálu Farmáře a CSSF.
Na programu druhého dne byly celkově čtyři workshopy, které zahájil a moderoval zástupce
z Krajského sdružení MAS Kraje Vysočina a věnoval se administraci projektů ve Státním
zemědělském intervenčních fondu a v Centru pro regionální rozvoj (CCR), jakožto kontaktního
místa pro administraci Integrovaného regionální operačního programu (IROP). Účastníci mezi
sebou sdíleli své zkušenosti s administrací projektů a vyměňovali si znalosti. Další workshop na
téma Místních akčních plánů a animace školství byl pod vedením zástupce z Místní akční skupiny
Královská stezka a debatovalo se o nastavení spolupráce a sdílení příkladů dobré praxe.
V odpoledním programu probíhaly paralelně dva workshopy – Administrace a vykazování
Místních akčních plánů/ SCLLD - věcné hodnocení, výzva 6 a administrace režií MAS, přičemž
zúčastnění byli rozděleni na dvě skupiny a po zhruba dvou hodinách proběhla jejich výměna.
O tuto akci byl veliký zájem a zúčastnilo se jí 45 osob. V rámci obou dvou dnů probíhaly v rámci
jednotlivých
seminářů
a
workshopů
živé
diskuze,
bylo
zodpovězeno
na mnoho dotazů/nejasností a debaty nabídly vzájemnou výměnu názorů. Účastníci
se inspirovali nastavením vhodných podmínek a procesů pro implementaci a realizace CLLD
a byly demonstrovány ukázky dobré a špatné praxe. Současně byly navrženy možné projekty
spolupráce mezi MAS v Kraji Vysočina. Setkání bylo na základě evaluačních listů i reakcí přímo
v místě konání hodnoceno velice kladně a bylo zmíněno, že tento typ aktivit Celostátní sítě pro
venkov uvítají aktéři místního rozvoje i v dalším roce.

Zpracovala: Ing. Lucie Sýsová, koordinátor CSV NUTS 2 Jihovýchod
Dne: 13.1.2017

