Celostátní síť pro venkov, Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční
fond ve spolupráci s Místní akční skupinou Mezi Úpou a Metují, z.s.
si Vás dovolují pozvat na seminář

AKCE ZRUŠENA!!!

Dotační příležitosti v rámci SCLLD
Seminář je určen pro zástupce zemědělských, potravinářských a lesnických subjektů,
zástupce místních akčních skupin a jejich partneři, potenciální žadatelé a veřejnost.

Termín: 17. března 2020 od 9:00 hodin
Místo konání: sál Komunitního centra, Vysokov 108, 547 01 Náchod
Prezence účastníků probíhá 30 minut před zahájením semináře.
Program:
9:00 hodin
 představení možností čerpání finančních prostředků v aktuální výzvě MAS
(Zdena Hovorková, Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z.s)
 aktuality v pravidlech pro čerpání prostřednictvím MAS pro žadatele
(Bc. Martina Lorencová, NAD ORLICÍ, o.p.s.)
10:30 hodin
 přestávka, občerstvení
10:45 hodin
 pozemkové úpravy v Královéhradeckém kraji
(Ing. Petr Lázňovský, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj)
 pozemkové úpravy na území okresu Náchod
(Ing. Pavel Kafka, Státní pozemkový úřad, pobočka Náchod)
 představení Celostátní sítě pro venkov a jejích aktivit
(Ing. Miroslava Stárková, Celostátní síť pro venkov RO SZIF Hradec Králové)
12:15 hodin
 přestávka, oběd
13:00 hodin
 prohlídka společných zařízení realizovaných v okrese Náchod
(Ing. Pavel Kafka, Státní pozemkový úřad, pobočka Náchod)
15:30 hodin
 diskuze a dotazy
16:30 hodin
 ukončení akce

Představené projekty v rámci exkurze:
 Polní cesty Žernov 1, okres Náchod
 Polní cesty Žernov 2
 Polní cesty Olešnice 1, okres Náchod
 Polní cesty Olešnice 2, okres Náchod
 Olešnice u Červeného Kostelce – poldr 1
 Polní cesta PC 31 Leštinská v k. ú. Olešnice u Červeného Kostelce
 Polní cesta č. 12 v k. ú. Olešnice u Červeného Kostelce

Registrace účasti do 12. března 2020 na e-mailové adrese: hovorkova@masmum.cz,
tel.: 606 636 640.

Akce je hrazena z prostředků Celostátní sítě pro venkov.

Za organizátory Vás srdečně zvou

Zdena Hovorková
manažer
Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z.s.

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.

