Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s Krajským sdružením NS MAS ČR
Jihočeského kraje Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na seminář:

AKCE ZRUŠENA!!!
„Čerpáme dotace z Programu rozvoje venkova na období 2014–2020
přes výzvy Místních akčních skupin (MAS)“,
který se uskuteční v pátek 3. dubna 2020 od 9:00 hod.
v sále zastupitelstva, v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje,
na adrese U Zimního stadionu 1952/2, v Českých Budějovicích.

Program semináře:
8:30 – 9:00 hodin
prezence účastníků, coffeebreak
Dopolední část semináře 9:00 – 11:30 hodin
Žádost o proplacení – formuláře, přílohy
Výběrová a zadávací řízení
Článek 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků
Článek 17, odstavec 1., písmeno b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Zemědělská infrastruktura
Článek 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
11:30 – 12:00 hodin
přestávka na oběd, neformální výměna postřehů
Odpolední část semináře 12:00 – 14:00 hodin
Článek 17, odstavec 1., písmeno c) Lesnická infrastruktura
Článek 25, Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin
Článek 26, Investice do lesnických techn. a zpracování lesn. produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh
Shrnutí nejdůležitějších poznatků ze semináře, Diskuze, závěr
V rámci jednotlivých bodů programu budou přednášeny nejčastější chyby, nálezy z kontrol, příklady dobré a
špatné praxe v jednotlivých Článcích PRAVIDEL, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na
projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020, Opatření 19 Podpora místního rozvoje na
základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj).
Přednášejí:
Pracovníci Státního zemědělského intervenčního fondu
Účast na semináři je bezplatná. Občerstvení zajištěno.

Svoji účast potvrďte nejpozději do 23. 3. 2020 na e-mail: novak@mas-trebonsko.cz
Dotazy k tématu semináře zasílejte do 16. 3. 2020 na e-mail: novak@mas-trebonsko.cz
Za organizátory srdečně zvou
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