Státní zemědělský intervenční fond si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov
dovoluje srdečně pozvat na online setkání:

„Výměna zkušeností s administrací projektů z Programu rozvoje
venkova 2014–2020 v rámci výzev místních akčních skupin
Jihočeského a Plzeňského kraje“
které se uskuteční v úterý 15. prosince 2020 od 9:00 – 11:00 hodin

Téma a cíl online setkání:
Tématem online setkání bude administrace projektů v rámci výzev místních akčních skupin (MAS), výběrová
řízení, Žádost o proplacení a následná kontrola SZIF 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).
Cílem online setkání bude sdílení zkušeností a příkladů dobré a špatné praxe mezi jednotlivými MAS i zástupci
SZIF RO České Budějovice.
Na závěr online setkání budou účastníci informování o realizovaných akcích Celostátní sítě pro venkov (CSV)
v roce 2020 a o plánovaných aktivitách CSV v roce 2021.

V rámci programu vystoupí na dané téma pracovníci SZIF RO České Budějovice:
Ing. Jiří Chmel, ředitel RO České Budějovice
Ing. Bc. Ladislav Slavomír Vacík, vedoucí Oddělení projektových opatření
Ing. Marie Svobodová, zástupce vedoucího Oddělení projektových opatření
Ing. Zbyněk Janouch, vedoucí Oddělení kontrol projektových opatření I.
Ing. Jaromír Vodička, vedoucí Oddělení kontrol projektových opatření II.
Ing. Kamila Havel Kupcová, krajský koordinátor CSV

zástupce Centrálního pracoviště SZIF Praha:
Ing. Jan Kincl, zástupce vedoucího Oddělení metodiky Leader a Spolupráce
Svoji účast potvrďte nejpozději do 10. 12. 2020 - odkaz ZDE
Po vyplnění Přihlašovacího formuláře dostanou účastníci odkaz a návod k přihlášení na online setkání.
Dotazy k tématu a k diskusi zasílejte do 08. 12. 2020 – odkaz ZDE
Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zveřejněny na www.szif.cz.

Za organizátory srdečně zve
Ing. Jiří Chmel
ředitel SZIF RO České Budějovice

