Celostátní síť pro venkov
ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a
MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
Vás srdečně zvou na dvoudenní seminář

Učíme se spolupracovat v Jihomoravském kraji
Místo: Multifunkční centrum zámek Lednice
Zámek 2, 691 44 Lednice
Čas: 15. – 16. 11. 2018
Akce je primárně zaměřená na MAS Jihomoravského kraje. V současné době MAS administrují
projekty v rámci PRV a potřebují sdílet informace příkladů dobré a špatné praxe, problematická je
oblast zadávacího řízení a režimy podpory. Samostatnou otázkou jsou projekty spolupráce, které
MAS chtějí v nejbližší době realizovat.
Program:
Čtvrtek 15. listopadu 2018
8.30 – 9.00

Registrace účastníků

9.00 – 10.00

Zahájení, úvodní slovo
Ing. Dagmar Adámková, doc. Ing. Martin Klimánek Ph.D., Mgr. Darina Danielová

10.00 – 10.30

Možnosti spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně
Přednáší: doc. Ing. Martin Klimánek Ph.D.

10.30 – 11.00

Coffebreak

11.00 – 12.30

Informace k administraci a schvalování Fichí a Výzev, Přehled administrace
žádostí o dotaci, Hodnocení v rámci administrativní kontroly a kontroly
přijatelnosti
Přednáší: SZIF – Ing. Radim Petr

12.30 – 13.30

Oběd (formou rautu v místě konání)

13.30 – 15.00

Řešení žádostí o přezkum, hodnocení ve fázích administrativní kontroly a
kontroly přijatelnosti a věcného hodnocení projektů, Způsob prokazování nově
vytvořených míst v podniku v rámci realizovaného projektu.
Přednáší: SZIF – Ing. Radim Petr

15.30 – 15.30

Coffebreak

15.30 – 17.00

PRV - Operace 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci místní rozvojové
strategie
Přednáší: SZIF – Ing. Radim Petr

17.00 – 18.00

Ubytování účastníků (Koleje Petra Bezruče)

18.00 – 19.00

Večeře (formou rautu v místě konání)

Pátek 16. listopadu 2018
9.00 – 10.30

PRV - Operace 19.3.1. – proces a postup podávání žádosti, konzultace
způsobilosti jednotlivých záměrů a způsob hodnocení výběru projektů k
financování
Přednáší: Mgr. Darina Danielová

10.30 – 11.00

Coffebreak

11.00 – 12.30

Sdílení příkladů dobré a špatné praxe z fondů EU
Přednáší: Mgr. Darina Danielová

12.30 – 13.30

Oběd (formou rautu v místě konání)

13.30 – 15.00

Veřejné zakázky a pravidla využití v PRV
Přednáší: Mgr. Darina Danielová

Předpokládané ukončení akce v 15.00 hod.
Celostátní síť pro venkov hradí v rámci akce pronájem jednacích prostor, pohoštění, odborné lektory.
Bližší informace poskytne Mgr. Darina Danielová, tel.: +420 731 606 215, e-mail: danielova@mas-lva.cz.
Registrace je možná v termínu do 5. 11. 2018, a to vše pomocí přihlašovacího formuláře
https://www.survio.com/survey/d/J9B5N9L4M8D7W3X1J

Za organizátory srdečně zvou:

Ing. Dagmar Adámková
RO SZIF Brno

Mgr. Darina Danielová
MAS Lednicko-valtický areál, z.s.

„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“.

