Zpráva z akce
Workshop – Programový rámec PRV a CLLD v praxi

Dne sedmého listopadu 2018 uspořádala Celostátní síť pro venkov (CSV) RO Olomouc ve spolupráci s MAS
Horní Pomoraví o.p.s., workshop v restauraci Stará Sladovna v Zábřehu. Cílem workshopu bylo především
vytvořit vhodné podmínky pro přenos aktuálních informací a poznatků z Programu rozvoje venkova (PRV)
se zvláštním zaměřením na operaci LEADER. Z tohoto důvodu byl workshop zaměřen především na zástupce
MAS z Olomouckého a Zlínského kraje. Snahou workshopu bylo prezentovat účastníkům aktuální informace
a dát jim prostor pro zodpovězení jejich dotazů a získání zpětné vazby. Za tímto účelem se workshopu
zúčastnili také pracovníci SZIF.
V úvodu workshopu přivítala všechny přítomné paní ředitelka SZIF RO Olomouc, Ing. Kateřina Mračková
a poděkovala všem přítomným za účast. Sdělila přítomným, že díky tomuto workshopu mají zástupci MAS
jedinečnou šanci komunikovat své problémy a otázky přímo s pracovníky SZIF a že doufá, že tato možnost
bude pro každého účastníka velkým přínosem. V dopolední části akce se pak postupně slova ujali jednotlivý
zástupci SZIF, a postupně od prezentovali svá témata. Mezi probíranými tématy byly: příprava a vyhlašování
výzev, nastavení preferenčních kritérií, konzultace žádostí, výběrová řízení, marketingové průzkumy atp.

V odpolední části workshopu po uzavření témat z dopoledne, byla zahájena odborná diskuze. Každý zástupce
MAS mohl přednášejícím a všem přítomným představit své dosavadní zkušenosti a zároveň vznést dotazy
na jednotlivé přednášející. Na tyto dotazy následně přednášející odpovídali a problém dále diskutovali
s ostatními přítomnými. Tato část workshopu byla ze strany přítomných nejlépe hodnocena.

Poslední částí workshopu bylo tematické představení příkladů dobré praxe PRV. Za tímto účelem se účastníci
přemístili vlastními prostředky do areálu nedaleké firmy Designfoods s.r.o. Podnikem nás provedl majitel firmy
pan Oldřich Bezchleba, který se již řadu let zabývá výrobou potravin s vysokou přidanou hodnotou. Provedl
nás výrobou a představil projekt PRV, díky kterému se jim do podniku podařilo zavést nové technologie.
Po prohlídce zde byla exkurze ukončena a tím i druhá část celého workshopu.
Akce byla ze strany účastníků hodnocena jako velmi přínosná a efektivní. Všichni přítomní si jednotně
pochvalovali organizační i obsahovou stránku workshopu zakončenou velmi pěknou a názornou exkurzí. Účel
akce, tedy předání aktuálních poznatků a vytvoření prostoru pro diskuzi, byl bezpochyby naplněn. Tematické
zaměření akce, vhodně zvolená cílová skupina, odborní přednášející a možnost prohlídky projektů PRV
v praxi jsou předpokladem vysoké efektivnosti akce. Ze strany účastníků byla celá akce rovněž velmi kladně
hodnocena a její realizaci prostřednictvím aktivit CSV v příštím roce považují za velmi užitečné.
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