Celostátní síť pro venkov a KS NS MAS Jihomoravského kraje
Vás srdečně zvou na dvoudenní seminář

Učíme se spolupracovat v Jihomoravském kraji
spolupráce KS NS MAS JMK a MENDELU
Dvoudenní akce je realizovaná pro místní akční skupiny (MAS) Jihomoravského kraje (JMK),
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) a další subjekty zapojené do implementace
Komunitně vedeného místního rozvoje - Community‐led Local Development (CLLD).
Akce bude zaměřena na informování a sdílení zkušeností partnerů Celostátní sítě pro venkov,
umožní vzájemnou výměnu názorů mezi jednotlivými účastníky a přispěje k dalšímu
efektivnějšímu nastavení realizace CLLD.
Budou předány informace k Programu rozvoje venkova 2021+ v MAS, bude prezentována dobrá
a špatná praxe s využitím finančních podpor Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV).
Bude prezentována aktivní podpora a spolupráce
MENDELU v Brně s Krajskou sítí (KS) Národní sítě (NS) MAS JMK.

8. až 9. listopadu 2021
Zámek Křtiny, Křtiny 1, 679 05 Křtiny

Program:
Pondělí 8. listopadu
09:00–9:30 hod.
 Prezence účastníků
09:30–9:50 hod.
 Zahájení, zdravice
Mgr. Ondřej Veselý, Ph.D., MENDELU
Mgr. Vít Hrdoušek, KS NS MAS JMK
Ing. Dagmar Adámková, Celostátní síť pro venkov
09:50–10:20 hod.
 Komunikace MAS s žadateli a veřejností - analýza současného stavu v jihomoravských MAS
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D., MENDELU

10:20–10:50 hod.
 Prezentace úspěšných projektů PRV
PhDr. Libuše Beranová, MAS Brána Vysočiny, z. s.



Jízdárna Maršov, „PRV 2014–2020“, operace: 6.4.2 Podpora agroturistiky
Pořízení samosběracího vozu pro živočišnou výrobu, „PRV 2014–2020“, operace: 19.2.1 Podpora
provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

10:50–11:15 hod.
 Přestávka (coffee break)
11:15–13:30 hod.
 Možnosti propagace a prezentace MAS a projektů PRV
Ing. Jitka Štenclová, manažerka marketingu, Masarykova univerzita, Brno
13:30–14:15 hod.
 Oběd
Odpolední blok přednášek (v průběhu odpoledního programu coffee break)
14:15–18:00 hod.
 NS MAS ČR – nové období v MAS, Akční plány strategií
Jan Florian, místopředseda NS MAS ČR,
Filip Unzeitig, konzultant NS MAS ČR


Komunikace jako základ prezentace MAS - workshop
Ing. Zuzana Pastrňáková, AQE advisors, a. s.



Souhrn výstupů, podnětů a závěrů z workshopu
Ing. Zuzana Pastrňáková, AQE advisors, a. s.

18:00 hod.
 Ubytování v hotelu Zámek Křtiny
19:00 hod.
 Večeře formou rautu

Úterý 9. listopadu
08:30 hod.
 Snídaně v hotelové restauraci
09:00–9:30 hod.
 Prezentace úspěšných projektů PRV
PhDr. Libuše Beranová, MAS Brána Vysočiny, z. s.



Stranový dvourotorový shrnovač píce, „PRV 2014–2020“, operace: 19.2.1 Podpora provádění
operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Rozvoj rodinné farmy v Nelepči, „PRV 2014–2020“, operace: Zahájení činnosti mladých zemědělců

09:00–10:40 hod.
 Chyby u fyzických kontrol projektů PRV
Ing. Radim Petr, Ing. Martina Rechnerová, CP SZIF Praha
10:40–11:00 hod.
 Přestávka (coffee break)
11:00–12:00 hod.
 Přenos příkladů dobré praxe mezi MAS
Bc. Hana Horňáková, KS MAS JMK
Mgr. Hana Tomanová, KS MAS JMK
12:00–13:00 hod.
 Oběd
13:00–14:00 hod.
 Shrnutí semináře a plán aktivit spolupráce v rámci KS NS MAS JMK
Mgr. Vít Hrdoušek, předseda KS MAS JMK
14:00 hod.
 Ukončení dvoudenního semináře, odjezd účastníků

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazen nájem jednacích prostor, občerstvení, ubytování
včetně snídaně a organizační zajištění.
Změna programu vyhrazena.
Dvoudenní seminář se bude realizovat za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví osob,
a to zejména v souvislosti s epidemiologickou situací v České republice v roce 2021. Povinností účastníků
je dodržování bezpečnostních opatření na základě konkrétní epidemiologické situace v regionu.
Podmínkou účasti na akci je dodržování bezpečnostních opatření v souvislosti s aktuální epidemiologickou
situací při šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky.
Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46ES zveřejněny na www.szif.cz.
Za organizátory srdečně zvou

Ing. Dagmar Adámková
koordinátor Celostátní sítě pro venkov
RO SZIF Brno

Anna Čarková
předsedkyně
Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.

