Celostátní síť pro venkov, Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční
fond si Vás ve spolupráci s Krajskou sítí MAS Středočeského kraje, z. s.
dovolují pozvat na

odborný seminář s exkurzí s podtitulem

„CLLD na přelomu programových období“
Seminář s exkurzí je určen pro zástupce místních akčních skupin, nestátní neziskové
organizace, státní správy a samosprávy a pro širokou odbornou i laickou veřejnost.

Termín: 23. – 24. srpna 2021
Místo konání: Hotel Mědínek, Palackého nám. 316, 284 01 Kutná Hora
Prezentace účastníků probíhá 30 minut před zahájením semináře.
Dvoudenní seminář s exkurzí je zaměřen na SCLLD, Program rozvoje venkova 2014–2020
(PRV), zhodnocení činnosti místních akčních skupin, diskuzi a přípravu na následující
programové období. Účastníci rovněž navštíví i úspěšný projekt realizovaný z prostředků
PRV na území hostitelské místní akční skupiny.

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazeno
ubytování se snídaní, občerstvení (2x oběd, 1x večeře, 4x coffe break), pronájem jednacích
prostor, organizační zajištění.
Dopravu na exkurzi na návštěvu vybraného projektu PRV a další občerstvení včetně nápojů
mimo společně zajištěné služby si účastníci zajišťují a hradí sami.
.

Kapacita akce je omezena do počtu 50 účastníků, po obsazení kapacity nebude
možné registraci provést.
Rezervace místa je nutná prostřednictvím registračního formuláře (platí do 20. srpna 2021):
ZDE
Akce se bude realizovat za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví osob, a to zejména v souvislosti
s epidemiologickou situací v České republice v roce 2021. Povinností účastníků je dodržování
bezpečnostních opatření na základě konkrétní epidemiologické situace v regionu.

Za organizátory srdečně zvou
Ing. Zdeněk Procházka
ředitel RO SZIF Praha

Mgr. Miloslav Oliva
předseda KS MAS Středočeského kraje, z. s.

Program semináře s exkurzí:
1. den - 23. srpna 2021
9:30 hodin
 Zahájení akce, úvodní slovo, organizační pokyny
Miloslav Oliva - předseda KS MAS Středočeského kraje
Miroslav Prokop - koordinátor CSV Středočeského kraje, SZIF
Radek Tvrdík - MAS Lípa pro venkov, z. s.
10:00 - 10:50 hodin
 Tvorba koncepčních části SCLLD - aktuální informace a přehledy podaných strategií atd.
Petra Chvatíková, Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor regionální politiky
10:50 - 11:10 hodin

Přestávka na občerstvení

11:10 - 12:30 hodin
 Význam pozemkových úprav pro rozvoj obcí Kutnohorska
Miriam Poborská - Pozemkový úřad Kutná Hora
12:30 - 13:30 hodin

Oběd

13:30 - 15:00 hodin
 Tvorba Strategií MAS 2020+, 1. část. Programový rámec: PRV, a další operační programy,
podporující komunitní rozvoj - Jan Florian - místopředseda výboru NS MAS
15:00 - 15:30 hodin

Přestávka na občerstvení

15:30 - 17:30 hodin
 Tvorba Strategií MAS 2020+, 2. část, Akční plány, Programový rámec PRV 21+, diskuse
Jan Florian - místopředseda výboru NS MAS a členové vyjednávacího výboru NS MAS za KS MAS
17:30 - 19:30 hodin
 Návštěva projektu PRV. Vinné sklepy Kutná Hora, s. r. o.
Projekt - Technologie do vinařství
19:30 - 20:30 hodin

Večeře

20:30 hodin
 Představení priorit jednotlivých MAS (workshop a společná diskuse účastníků)

2. den - 24. srpna 2021
8:00 - 9:00 hodin

Snídaně

9:00 - 9:40 hodin
 Projekty a akce jednotlivých MAS ve spolupráci s CSV ve 2. polovině r. 2021 a příprava
RRPP 2022
zástupci jednotlivých MAS Středočeského kraje
9:40 - 10:30 hodin
 Operační program zaměstnanosti
Renata Kučerová - odbor Realizace programu ESF - zaměstnanost a adaptibilita, Ministerstvo
práce a sociálních věcí
10:30 - 10:50 hodin Přestávka na občerstvení
10:50 - 11:20 hodin
 Komunitní energetika a MAS
Jindřich Hlavatý (MAS Dolní Pojizeří z. s) a Přemysl Růžička (MAS Sedlčansko o. p. s.)
11:20 - 11:50 hodin
 Režie MAS (současné 4.2) v období 21+
Marek Kupsa - Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor Řídícího orgánu Operačního programu
Technická pomoc
11:50 - 12:30 hodin
 Koncepce SMART Česko
Lucie Nencková - členka pracovní skupiny CSV SMART CITY při MZe, ISFOR z. ú.
12:30 - 13:30 hodin Oběd
13:30 - 14:50 hodin
 Inovační platforma - Spolupráce KS MAS Středočeského kraje s dalšími institucemi v kraji
na téma Inovační strategie a inovace nejen v projektech v období 2021+
Přemysl Růžička - MAS Sedlčansko, o. p. s.
14:50 - 15:10 hodin

Přestávka na občerstvení

15:10 - 16:00 hodin
 LEADERFEST 2021, jednání o přípravě
Výbor KS MAS Středočeského kraje a zástupci jednotlivých MAS
16:00 - 16.20 hodin
 Shrnutí základních úkolů a tezí, ukončení semináře

