Celostátní síť pro venkov Moravskoslezského kraje
ve spolupráci s MAS Pobeskydí Vás srdečně zvou na workshop/seminář

Učíme se navzájem 3
12. prosince 2018, od 9:00 do 16:00 hod.
Restaurace Premier, Komorní Lhotka 11, 739 53 Komorní Lhotka
Pracovní a společenské setkání všech aktérů, kteří se podílejí na rozvoji venkovských oblastí
Moravskoslezského kraje (MSK), má za cíl předávání informací a sdílení zkušeností mezi partnery
CSV, zemědělci, podnikateli, osobami působícími ve venkovském prostoru a zástupci státní správy
a místních samospráv. Program bude zaměřen na současné problémy venkova, způsoby a příklady
úspěšné praxe uplatnitelné při řešení těchto problémů s ohledem na možnosti podpory v rámci
Opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV), případně z jiných národních a evropských
zdrojů. Současně si setkání klade za cíl přispět ke koordinovanému přístupu rozvoje venkova na
území MSK, teoreticky, strategicky i díky praktickým příkladům.

Program:
 08:30

Prezence účastníků

 09:00

Zahájení, úvodní slovo zástupců MAS Pobeskydí a Celostátní sítě pro venkov,
Mgr. Petr Piekar, Ing. Vanda Myšáková

 09:15

Tematický okruh I: Zkušenosti s administrací a realizací projektů v PRV
o Představení oddělení projektových opatření a oddělení kontrol
projektových opatření SZIF RO Opava
o Doporučení z pohledu pracovníků SZIF RO Opava
o Ponaučení z nejčastějších chyb v administraci PRV

 10:15

Coffee break

 10:45

Tematický okruh II: Vzdělávání na venkově
o Podpora vzdělávání v CLLD (komunitně vedený místní rozvoj)
o Spolupráce zainteresovaných subjektů v oblasti vzdělávání,
prezentace realizovaných projektů spolupráce

 12:00

Oběd

 12:45

Komentovaná prohlídka obce Komorní Lhotka se zastupitelem

 14:00

Tematický okruh III: Příležitosti pro rozvoj činnosti MAS a metody LEADER
o Projekty v rámci operace 19.2.1. Podpora provádění operací
v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)
o Projekty spolupráce MAS v rámci operace 19.3.1 Příprava a
provádění činnosti spolupráce místní akční skupiny
o Diskuze nad dalšími příležitostmi rozvoje CLLD v MSK

 16:00

Formulace závěrů semináře, ukončení workshopu/semináře

V průběhu setkání budou účastníci seznámeni s realizovanými projekty PRV, bude umožněna
diskuze a výměna zkušeností a informací. Z finančních prostředků CSV bude hrazeno občerstvení,
pronájem prostor, odměna přednášejícím, fotodokumentace a organizace akce.

Účast na workshopu/semináři je bezplatná, občerstvení zajištěno.
Registrace účastníků do 10. 12. 2018, kapacita omezena.
Rezervace účastníků a kontaktní osoba pro případné dotazy:
Mgr. Petr Piekar
piekar@pobeskydí.cz
773 761 063

„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 Vás srdečně zvou
Ing. Vanda Myšáková
Krajský koordinátor CSV

Jaroslav Votýpka
Předseda MAS Pobeskydí

