Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond, Vás v rámci aktivit
Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na

Setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov
Olomouckého a Zlínského kraje
Datum konání: 16. – 17. září 2021
Místo konání:
Sportovní hala Hluk - Boršická 1313, 687 25 Hluk
Jedná se o neformální setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov (CSV) a aktivních
aktérů spolupráce. Cílem setkání je po období pandemické situace znovu prohloubit
a utužit dosavadní dobré vztahy a spolupráci. Zhodnotit dosavadní společnou aktivitu
a navrhnout nové možnosti spolupráce v nadcházejícím období.

Program
Čtvrtek 16. 9. 2021
10:30 – 11:00 Prezence účastníků v Hluku
11:00 – 12:00 Dopolední blok


Úvodní slovo, přivítání účastníků setkání
(Ing. Kateřina Mračková, ředitelka RO SZIF Olomouc)



Představení činnosti CSV v předchozích letech, statistiky činnosti a úspěšnosti
akcí, zhodnocení činnosti v období pandemické situace a přiblížení možností
spolupráce v post-covidovém období.

(Ing. Tomáš Čermák, a Ing. Markéta Bezoušková, koordinátoři CSV RO Olomouc)
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 15:00 Odpolední blok 1. část


Prezentace příkladů dobré praxe projektů Programu rozvoje venkova
2014–2020 (PRV) navštívených v předchozích letech v rámci exkurzí a
workshopů a činnosti CSV.

(Ing. Tomáš Čermák, a Ing. Markéta Bezoušková, koordinátoři CSV RO Olomouc)

15:00 – 18:00 Odpolední blok 2. část


Pěší exkurze po obci Hluk a Boršice u Blatnice, prohlídka a představení
realizovaných projektů PRV. Návštěva vinařství ZLOMEK & VÁVRA s.r.o., a
seznámení s jejich činnosti v oblasti realizace projektů PRV. Doprava mezi
Hlukem a Boršicemi je zajištěna.

(Ing. Martin Křižan starosta Hluku, Bohuslav Vávra starosta obce Boršice u
Blatnice)
18:00 – Večeře


Večeře formou rautu a neformální setkání účastníků v areálu vinařství. Na
místě je možné zakoupit ochutnávku produkce vinařství, kterou si účastníci
hradí sami.

Ubytování a nocleh ve sportovní hale v Hluku
Pátek 17. 9. 2021
08:00 – 09:00 snídaně
09:00 – 11:00 Dopolední blok


Možnosti a návrhy na spolupráci v nadcházejícím roce



Zpětná vazba partnerů a požadavky do RRPP 2022



Zhodnocení akce, diskuze a oficiální ukončení akce
Účast na akci je bezplatná a občerstvení je zajištěno.
V případě dotazů se obracejte na Ing. Tomáše Čermáka: 730 543 753.
Svou účast potvrďte nejpozději do 13. 9. 2021 prostřednictvím formuláře ZDE

Podmínkou účasti na setkání 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) 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 zve
Ing. Kateřina Mračková
ředitelka Regionálního odboru Olomouc
Státní zemědělský intervenční fond

