Zpráva z akce
Program rozvoje venkova 2014-2020,
3. kolo příjmu žádostí
20. 9. 2016 a 21. 9. 2016
Zasedací místnost MZe, Wurmova 606/2, Přerov I
Kulturní dům Zašová č.p. 809, Zašová
Celostátní síť pro venkov Olomouckého a Zlínského kraje ve dnech 20. a 21. září tohoto roku
zorganizovala dva semináře s názvem „Program rozvoje venkova 2014-2020, 3. kolo příjmu
žádostí.“
Před spuštěním příjmu žádostí v rámci každého kola PRV je vhodné potencionální žadatele
proškolit. Cílem seminářů 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.
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 třetího kola PRV.
V neposlední řadě pak osvětlením celé problematiky a zodpovězením některých otázek mohou
semináře také přispět k rozšíření počtu potenciálních žadatelů.
Přednášejícími byli zaměstnanci SZIF RO Olomouc, kteří prošli před seminářem školením za účelem
aktualizace poznatků v dané oblasti a zároveň je výhodou, že se všichni přednášející osobně
setkávají s problémy, kterým žadatelé při podávání žádostí čelí. Díky tomu mohli všichni lektoři
plnohodnotně a věcně odpovídat na vznesené dotazy účastníků seminářů.
Všichni přítomní byli s průběhem semináře spokojeni a velmi kladně hodnotili především jeho
obsahovou stránku a úroveň lektorů. Pozitivně byl hodnocen osobní přístup lektorů a uvádění
příkladů z praxe. Rovněž možnost položit přednášejícím dotazy a získat tak okamžitou zpětnou
vazbu byla oceněna. 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 CSV.
Ve Zlíně, dne 1. 12. 2016
Zpracoval: Ing. Tomáš Čermák, krajský koordinátor CSV

