Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond, ve spolupráci
s MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov
srdečně zvou na

AKCE ZRUŠENA!!!!
Setkání Místních akčních skupin Jihomoravského,
Olomouckého a Zlínského kraje
ANEB
LEADER VČERA, DNES A ZÍTRA
Datum konání: 26. – 27. března 2020 od 9:30 hod.
Místo konání: Hotel Lidový dům, Bzenec, nám. Svobody 310/9
Program
Čtvrtek 26. 3. 2020
09:30 – 10:00 Prezence účastníků
10:00 – 12:00 Dopolední blok
Úvodní slovo, přivítání účastníků setkání
(Ing. Kateřina Mračková, ředitelka RO SZIF Olomouc)
Představení hostitelské místní akční skupiny
(Bc. Hana Horňáková, manažerka CLLD, Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.)
Vzájemné představení MAS působících v území zúčastněných krajů
Představení místních akčních skupin v jednotlivých krajích, včetně jejich územního
vymezení, důležitých statistických dat a nejpalčivějších otázek současného
programového období, které MAS řeší v souvislosti Programem rozvoje venkova a
dalších OP v jednotlivých krajích.
(Vít Hrdoušek, KS MAS JMK, Aleš Lahoda, KS MAS ZK a Ondřej Večeř, KS MAS OK)
V průběhu dopolední části bude přestávka - Coffee break
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 15:00 Odpolední blok 1. část
Příprava nového programového období, informace k tvorbě strategií CLLD, animační role
MAS v budoucím programovém období EU (Jan Florian, místopředseda NS MAS ČR,
Aleš Lahoda, KS MAS ZK a Ondřej Večeř, KS MAS OK)

15:30 – 18:00 Odpolední blok 2. část
Animační činnosti v rámci a nad rámec CLLD – diskusní workshop pro 5 skupin v členění
dle tematických oblastí (účastníci si skupinu volí na místě dle zájmu):
Venkov a zemědělství, Cestovní ruch, Životní prostředí, Podnikatelé a inovace, Školství
V průběhu odpolední části bude přestávka - Coffee break
18:00 – Večeře
Neformální setkání přihlášených účastníků programu, případně volný program
Pátek 27. 3. 2020
07:30 – 8:30 Snídaně
09:00 – 12:00 Dopolední blok
Program rozvoje venkova: aktuální informace pro rok 2020, informace k článku 20
(opatření 19.2.1), diskuse nad aktuálními tématy v oblasti administrace PRV v rámci
SCLLD MAS.
Administrace PRV v roce 2020
Přípravy výzev, nastavení preferenčních kritérií, vyhlašování výzev, konzultace žádostí,
přijímání projektů a příloh, administrativní kontrola, kontrola přijatelnosti ze strany MAS,
výběrová řízení, marketingový průzkum, atd.
(Ing. Kateřina Benešová, Ing. Lukáš Holubík RO SZIF Olomouc)
Informace k článku 20, opatření 19.2.1 a k projektům spolupráce, opatření 19.3.1
Příklady z praxe – Nejdůležitější informace, předávání zkušeností při realizaci projektů a
dotazy k dané problematice.
(Ing. Radim Petr, Ing. Martina Rechnerová a Ing. Darina Pirklová SZIF CP Praha)
V průběhu dopolední části bude přestávka - Coffee break
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 14:30 Zhodnocení a závěr
Zhodnocení akce, diskuze a oficiální ukončení akce.
Účast je bezplatná a občerstvení je zajištěno. Prezence účastníků probíhá vždy před začátkem akce.
Svou účast potvrďte nejpozději do 6. 3. 2020 prostřednictvím formuláře ZDE
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.

Za organizátory srdečně zvou
Ing. Kateřina Mračková
ředitelka Regionálního odboru Olomouc
Státní zemědělský intervenční fond

Anna Čarková
Kyjovské Slovácko
v pohybu, z.s.

