Zpráva z akce
Webinář pro zástupce MAS Olomouckého a Zlínského kraje
„Administrace žádostí od A do Z“
14. 12. 2020 od 09:00 do 10:30
Dne 14. prosince 2020 realizovala Celostátní síť pro venkov (CSV) akci s názvem Webinář pro zástupce
MAS Olomouckého a Zlínského kraje - „Administrace žádostí od A do Z“. Jednalo se o online seminář
realizovaný pomocí aplikace Teams a účastníci se k semináři připojovali vzdáleně. Webináře se
zúčastnilo celkem 43 účastníků. Přednášejícími byli výhradně zaměstnanci RO SZIF Olomouc a SZIF CP
Praha.
Webinář byl zahájen úvodním slovem a přivítáním účastníků, které pronesla Ing. Kateřina Mračková,
ředitelka RO SZIF Olomouc. Následně se slova ujali přednášející z řad pracovníků SZIF: Ing. Kateřina
Benešová, Ing. Lukáš Holubík a Ing. Iva Přichystalová. Hlavní část programu byla věnována podpoře
provádění operací v rámci SCLLD. Z tohoto důvodu byl webinář zaměřen především a výhradně na
zástupce MAS a byl koncipován jako otevřená pracovní skupina s možností pokládat dotazy a vést
diskuzi. Účastníci zde mohli otevřeně sdělovat své zkušenosti, pokládat své dotazy a pracovníci RO SZIF
Olomouc a SZIF CP Praha na ně obratem odpovídali. Výsledkem byla společná diskuze nad
nejpalčivějšími tématy, která byla pro obě strany velmi přínosná. Dotazy účastníků směřovaly převážně
na výdajové limity, povinnou publicitu, termíny podávání žádostí, přílohy atp.
Ing. Benešová se ve své části věnovala operaci 19.2.1., výzvám a harmonogramu administrace v roce
2021. Současně také představila možné změny v pravidlech pro následující rok. Závěrem v rámci
příkladů špatné praxe také poukázala a upozornila na nejčastěji prováděné chyby. Ing. Holubík se ve své
části věnoval zadávání zakázek, cenovému marketingu, zpracování žádosti o platbu a kontrole fyzické
realizace projektu. Ing. Přichystalová se věnovala aktualitám, průřezovým problémům a nastávajícímu
přechodnému období.
Cílem webináře bylo především prohloubení znalostí účastníků o pravidlech a podmínkách, šíření
informací o opatřeních k rozvoji venkova a zemědělství a prezentace příkladů dobré a špatné praxe. Na
příkladech dobré a špatné praxe bylo možné přítomným ukázat, jakých chyb se vyvarovat a naopak,
které postupy jsou správné. Podobné semináře každoročně 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 jejich menší chybovosti při podávání žádostí a k širší informovanosti účastníků
semináře o možnostech využití dotačních titulů v rámci PRV.

Ve Zlíně dne: 11. 1. 2021
Zpracoval: Ing. Tomáš Čermák, koordinátor CSV RO Olomouc

