Zpráva z akce
Workshop
Programový rámec PRV a CLLD v praxi
Termín, čas a místo konání akce:
26. dubna 2019 od 09:00 do 16:00 v Hospůdce na Haldě, Boršice 739, 687 09 Boršice

Dne 26. dubna 2019 realizovala Celostátní síť pro venkov (CSV) akci Programový rámec PRV a CLLD
v praxi. Jednalo se o workshop určený pro zástupce MAS z Olomouckého i Zlínského kraje. Přednášejícími
byli výhradně zaměstnanci Regionálního odboru (RO) SZIF Olomouc a Centrálního pracoviště (CP) SZIF
Praha. Cílem workshopu bylo především vytvořit vhodné podmínky pro přenos informací a poznatků
z Programu rozvoje venkova (PRV) se zvláštním zaměřením na operaci LEADER. Snahou workshopu bylo
prezentovat účastníkům aktuální informace a dát jim prostor pro zodpovězení jejich dotazů a získání zpětné
vazby.
V úvodu workshopu přivítala všechny přítomné paní ředitelka RO SZIF Olomouc, Ing. Kateřina Mračková
a poděkovala všem za účast. Následně se postupně slova ujali jednotlivý zástupci SZIF. V dopolední části
Ing. Kateřina Benešová seznámila všechny zástupce MAS s aktuálním vývojem administrovaných žádostí
o dotace z PRV a na vhodně zvolených příkladech demonstrovala, u jakých postupů vznikají časté chyby a jak
těmto chybám předcházet. V závěru se také zaměřila na očekávané letošní kolo PRV.
Následně se slova ujal Ing. Lukáš Holubík, který všem přítomným představil především výběrová řízní a jejich
podmínky a zároveň nejčastější chyby, kterých se na tomto úseku žadatelé dopouštějí. Po ukončení své
prezentace se věnovali Ing. Holubík i Ing. Benešová jednotlivým zástupcům MAS v otevřené diskuzi, jejímž
prostřednictvím se podařilo dotknout ještě mnoha dalších témat. Mezi probíranými tématy byly: příprava
a vyhlašování výzev, nastavení preferenčních kritérií, konzultace žádostí, výběrová řízení, marketingové
průzkumy atp.
V odpolední části workshopu vystoupila Ing. Iva Přichystalová z CP SZIF Praha z oddělení metodiky opatření
LEADER. Představila přítomným statistiky v našem regionu a dala je do srovnání s celou Českou Republikou.
Dále představila aktuální informace a možnosti, které se tohoto opatření týkají. Závěrem své prezentace, stejně
tak jako předchozí přednášející, dala možnost všem přítomným k diskusi a pokládání dotazů, čehož většina
přítomných ráda využila. Ing. Přichystalová odpovídala jak na obecné dotazy směrem na metodické vedení,
podmínky a pravidla zmíněného opatření, tak na konkrétní dotazy směřující ke konkrétním žádostem
a problémům. Díky tomu se všichni přítomní navzájem podělili o své zkušenosti, což bylo přínosem pro snížení
chybovosti a zvýšení efektivnosti jejich další práce.
Závěrem se slova ujal Ing. Radim Petr z CP SZIF Praha, vedoucí oddělení metodiky LEADER a projektů
spolupráce. Ing. Petr představil všem přítomným především aktuálně všemi očekávaný článek 20 a jeho
možnosti. Ve své prezentaci ukázal, jaké záměry bude v rámci článku 20 možné podpořit a jaké jsou změny

oproti předchozím zkušenostem. Po ukončení své prezentace vyzval přítomné k dotazům na všechny
přednášející. Tím se otevřel prostor, kdy mohl každý z přítomných položit dotaz na libovolné téma a všichni
přítomní odpovídali dle svého zaměření. Každý z přítomných se tak postupně podělil s ostatními o své
zkušenosti a poznatky.
Všichni přítomní si jednotně pochvalovali organizační i obsahovou stránku workshopu zakončenou velmi
prospěšnou diskuzí a celkově akci velmi kladně hodnotili. 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 seznámení účastníků s praxí jsou předpokladem vysoké efektivnosti
každé takové akce.
Ve Zlíně dne: 11.7.2019
Zpracoval: Ing. Tomáš Čermák, koordinátor CSV RO Olomouc

