Zpráva z akce

Program rozvoje venkova 2014-2020
5. kolo příjmu žádostí
Termín a čas konání akce: 14. 9. 2017 od 9:00 do 13:00 a 19. 9. 2017 od 9:00 do 13:00
Místo konání akce: Zasedací místnost MZe, Wurmova 606/2, 750 02 Přerov I
Kulturní dům Zašová č.p. 809, 756 51 Zašová
Celostátní síť pro venkov (CSV) Olomouckého a Zlínského kraje ve dnech 14. a 19. září 2017
zorganizovala dva semináře s názvem ,,Program rozvoje venkova 2014-2020, 5. kolo příjmu
žádostí.“ Cílem seminářů bylo především seznámení účastníků s aktuálními novinkami, prohloubení
znalostí o podmínkách získání dotací, šíření informací o opatřeních k rozvoji venkova a zemědělství
a prezentace příkladů dobré praxe. Na příkladech dobré a špatné praxe byli přítomní poučeni, jakých
chyb se vyvarovat a naopak, které postupy jsou správné. Semináře pravidelně přispívají ke sdílení
zkušeností v rámci PRV. Akce si kladla za cíl především přispět 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. Přednášejícími byli zaměstnanci SZIF RO Olomouc.
Celá akce byla zahájena úvodním slovem a přivítáním účastníků. Poté byli představeni jednotliví
přednášející, kteří se postupně ujali výkladu k jednotlivým tématům, jako obecné podmínky PRV a
příjem žádostí 5. kola, operace vyhlašované v 5. kole – podmínky výběrových/zadávacích řízení a
příklady dobré/špatné praxe.
Semináře k aktuálním informacím z Programu rozvoje venkova se každoročně vyznačují velkou
návštěvností a jejich opodstatnění nelze zpochybnit. Před spuštěním každého kola příjmu žádostí je
dobré žadatelům připomenout základní pravidla a mechanizmy spolu s aktuálními informacemi.
Žadatelé každoročně velmi kladně hodnotí možnost setkání se zaměstnanci SZIF a možnost pokládat
jim dotazy. Pracovníci mají přehled o tom jakých chyb se žadatelé nejčastěji dopouštějí a sdělování
těchto příkladů vede ke snížení další chybovosti. Detailní představení jednotlivých vyhlašovaných
operací napomáhá k lepší informovanosti účastníků semináře a podporuje jejich aktivní zapojení.
Velmi pozitivně byl ze stran přítomných již tradičně hodnocen osobní přístup lektorů a sdělování
příkladů z praxe. Rovněž možnost položit přednášejícím dotazy a získat tak okamžitou zpětnou vazbu
byla velmi kladně hodnocena. Akce byla velkým přínosem především díky proškolení a informování
velkého množství účastníků. Přítomní si z akce odnesli cenné informace a odpovědi na své dotazy.
Rovněž přednášející pracovníci mohli získat cennou zpětnou vazbu, které mohou dále využít při své
další práci.

V Olomouci dne: 17.1. 2018
Zpracovala: Ing. Markéta Bezoušková, krajská koordinátorka CSV

