Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s Krajským
sdružením MAS Středočeského kraje Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov srdečně
zvou na

seminář a workshop s exkurzí

Středočeský venkov na prahu nového programového
období Společné zemědělské politiky 2023–2027
se zaměřením na čerpání a přínos evropských dotačních prostředků.
Datum konání: 10. – 11. listopadu 2022 od 9:00 hod.
Místo konání: Sportovní centrum Nymburk, Sportovní 1801/2, 288 02 Nymburk
Seminář a workshop s exkurzí je určen pro zástupce místních akčních skupin (MAS), nestátních
neziskových organizací, státní správy a samosprávy a pro širokou odbornou i laickou veřejnost.
Dvoudenní seminář s exkurzí je zaměřen na sdílení dosavadních zkušeností v rámci realizace
komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) a především k přípravě na nové programové
období se zvláštním zaměřením na Společnou zemědělskou politiku (SZP).
Účastníci navštíví úspěšný realizovaný projekt Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV) na
území hostitelské místní akční skupiny.
Z prostředků Celostátní sítě pro venkov (CSV) bude hrazeno ubytování se snídaní, občerstvení
(2x oběd, 1x večeře, 3x coffee break), pronájem jednacích prostor, lektorné, licencované
fotografie a organizační zajištění.
Náklady na dopravu za projektem PRV si účastníci zajišťují a hradí sami.
V případě Vašeho zájmu se, prosím, registrujte na e-mailu: reditel@maspodbrdsko.cz
do 8. listopadu 2022.
Kapacita akce je omezena do počtu 50 účastníků, po obsazení kapacity
nebude možné rezervaci provést.

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

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

Program 10. listopadu 2022
09:00 - 09:30 Prezence účastníků
09:30 - 12:30 Dopolední blok
Přivítání účastníků a zahájení akce
Společná zemědělská politika 2023–2027 (Josef Tabery, Ministerstvo zemědělství)
Farm to work, agroturistika a příklady dobré praxe
(Josef Stehlík, Asociace soukromých zemědělců)
12:30 - 13:30 Oběd
13:30 - 16:00 Odpolední blok
Komunitní energetika v našem kraji (Jindřich Hlavatý, KS NS MAS)
Platforma IROP – sdílení zkušeností (Barbora Pišínová a Zuzana Partlová,
Ministerstvo pro místní rozvoj)
16:30 - 19:00 Návštěva Kostelní Lhoty, Vesnice roku 2022 a projektu PRV
(projekt „Sýrárna Kostelní Lhota“, operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci
strategie komunitně vedeného místního rozvoje)
19:00 - 20:00 Večeře
20:00 - 22:00 Workshop – představení jednotlivých MAS; příklady dobré praxe,
výměna zkušeností, inspirace pro nové období SZP, diskuse k navštívenému
projektu.
Program 11. listopadu 2022
08:00 - 09:00 Snídaně
09:00 - 12:00 Dopolední blok
Komunitní energetika – zkušenosti z tuzemských i zahraničních exkurzí
(Miloslav Oliva, vedoucí pracovní skupiny Chytrý venkov při NS MAS)
CLLD v novém finančním období, aktuální informace
(Jan Florian, místopředseda NS MAS, z.s.)
12:00 - 13:30 Oběd
13:30 - 16:00 Odpolední blok – workshop
Projekty PRV jednotlivých MAS v roce 2022, inspirace do nového období SZP. Shrnutí
poznatků ze semináře a workshopů.
16:00 Ukončení akce
Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46ES zveřejněny na www.szif.cz.

