Celostátní síť pro venkov, Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělský intervenční fond
ve spolupráci s Krajským sdružením NS MAS ČR Královéhradeckého kraje
si Vás dovolují pozvat na konferenci s exkurzí

Komunikační platforma SCLLD
Konference s exkurzí je určena pro zástupce místních akčních skupin (MAS, zástupce zemědělských
a zpracovatelských subjektů, státní správu a širokou odbornou i laickou veřejnost.

Termín: 5. – 6. září 2019 od 10:00 hodin
Místo konání: Hotel Rýzmburk, 552 03 Žernov 5
Prezence účastníků probíhá 30 minut před zahájením konference.
Dvoudenní konference s exkurzí je zaměřená na SCLLD, Program rozvoje venkova, zhodnocení činnosti
místních akčních skupin a přípravu na následující programové období.

Součástí druhého dne akce bude setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov.
Doprava na exkurzi po zrealizovaných projektech Programu rozvoje venkova proběhne vlastními osobními
automobily účastníků konference.
Prezentované projekty financované z Programu rozvoje venkova:








Skladová hala Hořičky (Zemědělské družstvo Dolany)
Nosné konstrukce sadů a rekonstrukce skladu ovoce (Zemědělské družstvo Dolany)
Výstavba skladu ovoce (Jozef Vojtas)
Pastevní areál a sklad krmiv (Milan Domáň)
Regionální značka, cesta k podpoře místních produktů (projekt spolupráce místních akčních skupin)
Modernizace farmy Rýzmburk (Ludmila Berkovcová)
Modernizace statku Rýzmburk (Ludmila Berkovcová)

Odborná část konference s exkurzí je hrazena z prostředků Celostátní sítě pro venkov.
Účastníci si na místě hradí ubytování sami.

Registrace účasti do 30. srpna 2019
Zdeňka Hovorková, telefon: 606 636 640, e-mail: hovorkova@masmum.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.

Program konference s exkurzí:
1. den – 5. září 2019
10:00 hodin:
 zahájení akce, úvodní slovo, organizační pokyny
(Jana Kuthanová, Krajské sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje)
10:30 hodin:
 sdílení příkladů dobré praxe realizace SCLLD v území
 představení úspěšných projektů realizovaných prostřednictvím MAS Královéhradeckého kraje
(Bc. Martina Lorencová, NAD ORLICÍ, o. p. s.)
11:00 hodin: Přestávka na občerstvení
11:30 hodin:
 příprava MAS na další programovací období
 změny strategie v souvislosti s článkem 20
(Mgr. Petra Zádilská, konzultant pro Program rozvoje venkova, Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z. s.)
12:30 hodin: Oběd
13:30 hodin:
 správná animace území
 Místní akční plán vzdělávání (MAP) a jeho role ve středním článku řízení
 co si MAS odnášejí z administrace a realizace projektů MAP v regionech
(Mgr. Petr Čáp, Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z. s.)
16:00 hodin:
 vyhodnocení přínosu MAP pro další jednání o roli MAS v MAP v regionálním školství
 krajská evaluace dopadu činnosti MAS do území kraje v rámci Programu rozvoje venkova
(Mgr. Petr Kulíšek, Jan Machek, Krajské sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje)
17:30 hodin: Přestávka na občerstvení
18:00 hodin:
 prolínání MAP a MAS
 zkušenosti MAS s administrací 4.2
(Jana Kuthanová, Krajské sdružení NS MAS ČR Královéhradeckého kraje)
19:30 hodin: Večeře formou rautu
2. den – 6. září 2019
7:30 snídaně
8:30 prezence účastníků setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov
9:00 hodin:
 zahájení a přivítání,
(Ing. Miroslava Stárková, Celostátní síť pro venkov)


představení Celostátní sítě pro venkov a jejích aktivit:
(Ing. Miroslava Stárková, Celostátní síť pro venkov)
a) realizovaných v 1. pololetí 2019 a připravovaných v 2. pololetí 2019
b) seznámení s nastavenými prioritami pro rok 2020



sdílení zkušeností zástupců partnerů s realizací aktivit ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov



individuální jednání a sběr podnětů pro zařazení aktivit do RRPP 2020



diskuze

12:00 hodin: oběd
13:00 hodin
 exkurze - Příklady dobré praxe Programu rozvoje venkova
(Zdeňka Hovorková, Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s.)
o Zemědělské družstvo Dolany (552 05 Hořičky, 552 03 Česká Skalice - Zájezd)
o Jozef Vojtas (549 41 Červený Kostelec 333)
o Milan Domáň (552 03 Žernov)
o Informační bod v Babiččině údolí v Ratibořicích - kuželník
o Ekofarma Rýzmburk (552 03 Žernov 5)
15:30 hodin
 závěr akce

