Zpráva z akce
Program rozvoje venkova 2014-2020,
6. kolo příjmu žádostí a LEADER
Termín a čas místa konání akce:
8. 3. 2018 od 09:00 do 14:00 v kulturním domě Zašová, č.p. 809, 756 51 Zašová
13. 3. 2018 od 09:00 do 14:00 v zasedací místnosti MZe, Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Dne 8. a 13. března 2018 realizovala Celostátní síť pro venkov (CSV) akci s názvem Program
rozvoje venkova 2014-2020, 6. kolo příjmu žádostí a LEADER. Jednalo se o dva semináře
rozdělené do dvou částí. Přednášejícími byli v obou případech výhradně zaměstnanci RO SZIF
Olomouc.
Cílem seminářů 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 naopak, které
postupy jsou správné. Semináře pravidelně přispívají ke sdílení zkušeností v rámci Programu rozvoje
venkova (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 šestého kola PRV. Odpolední část seminářů pak byla zaměřena výhradně na opatření
LEADER. Tato část byla zaměřená především na účastníky z řad místních akčních skupin (MAS)
Olomouckého i Zlínského kraje.
Oba semináře byly zahájeny úvodním slovem a přivítáním účastníků, které pronesla Ing. Kateřina
Mračková, ředitelka RO SZIF Olomouc. Všem účastníkům byly rozdány evaluační dotazníky a byli
poučeni o jejich vyplnění. Následně Ing. Benešová představila přítomným obecné podmínky příjmu
žádostí. Poté byli představeni jednotliví přednášející, kteří se postupně ujali výkladu k jednotlivým
tématům dle předem stanoveného programu.
Dopolední část seminářů od 9:00 do 11:00 byla zaměřena výhradně na opatření PRV podávaná v 6.
kole příjmu žádostí. Pracovníci SZIF se zaměřovali především na představení příkladů dobré a špatné
praxe, na kterých se snažili přítomným vhodně popsat často vznikající problémy. Odpolední část od
12:00 do 14:00 byla věnována Podpoře provádění operací v rámci SCLLD. Tato část byla zaměřena
především na zástupce MAS a byla koncipována jako otevřená pracovní skupina. Účastníci zde mohli
otevřeně sdělovat své zkušenosti a pokládat své dotazy a pracovníci RO SZIF Olomouc na ně obratem
odpovídali. Výsledkem byla společná diskuze nad nejpalčivějšími tématy, která byla pro obě strany
velmi přínosná. Oba semináře byly ukončeny okolo 14:00 závěrečným rozloučením a poděkováním
přítomným za aktivní účast.
Semináře k aktuálním informacím z PRV 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 SZIF 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. 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.
Účastníky akce byli zejména potenciální žadatelé z PRV, zemědělci a zástupci MAS, kteří se svou
činností výrazně podílí na obnově a rozvoji venkovského prostoru. Téma semináře, zkušenosti
přednášejících a vhodně zvolená cílová skupina účastníků byly základní podmínkou vysoké
efektivnosti celé akce. Předpokladem velké účinnosti akce byla také zvolená kombinace teoretických
informací spojených s prezentací praktických příkladů dobré a špatné praxe. Účastníkům akce také
byly předány teoretické i praktické příklady administrativních postupů a byli seznámeni s možnostmi
dotační podpory z Programu rozvoje venkova.
Ve Zlíně dne: 26.7.2018
Zpracoval: Ing. Tomáš Čermák, koordinátor CSV RO Olomouc

