Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond
si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov dovolují ve spolupráci
s Místní akční skupinou Chrudimsko pozvat na

Pracovní setkání aktérů komunitně vedeného místního
rozvoje v Pardubickém kraji II
Setkání se uskuteční dne 6. listopadu 2018 od 09:00 do 13:30 hodin v sále zastupitelstva
Městského úřadu, Pardubická 67, 537 01 Chrudim (2. patro).
Prezence účastníků probíhá 30 min před začátkem akce.
Setkání má za cíl výměnu zkušeností a vzájemné předání informací mezi aktéry komunitně vedeného
místního rozvoje (CLLD) v současných otázkách rozvoje venkovského prostoru, a to i ve vazbě
na problematiku Programu rozvoje venkova 2014-2020. Okruhy jednání a témata k diskuzi a vzájemné
výměně informací jsou uvedeny v programu akce, současně ale bude dán přítomným prostor reflektovat
aktuální témata a otázky ze stavu a pokroku implementace strategií CLLD na úrovni Pardubického kraje.

PROGRAM SETKÁNÍ (09:00 – 12:00 hod.):
 Nejčastější chyby v administraci projektů MAS v rámci PRV 2014−2020 z pohledu
RO SZIF Hradec Králové (Ing. Jolana Rejchrtová, RO SZIF Hradec Králové)
 Aktuality ve vztahu k implementaci strategií, informace z Národní sítě MAS
(Mgr. Petr Čáp, NS MAS ČR)
 Aktuální informace k realizovaným a plánovaným výzvám MAS na území Pardubického
kraje (informace poskytnou přítomní zástupci jednotlivých MAS)
 Shrnutí letošních aktivit Celostátní sítě pro venkov v Pardubickém kraji a informace
k připravovaným aktivitám v roce 2019
OBĚD (12:00 – 12:30 hod.)
ODPOLEDNÍ BLOK PRO DISKUZI (12:30 – 13:30 hod.)
V průběhu akce je zajištěn coffee break.
Z organizačních důvodů Vás žádáme o registraci prostřednictvím e-mailu:
jaroslav.novotny@szif.cz
Za organizátory srdečně zve
Ing. Aleš Sobel
ředitel RO Hradec Králové
Státní zemědělský intervenční fond
„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“.

