AKCE ZRUŠENA !!!
Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s partnery
Vás srdečně zvou na dvoudenní seminář

Učíme se spolupracovat v Jihomoravském kraji
spolupráce MENDELU a KS NS MAS Jihomoravský kraj
Termín: 22. – 23. října 2020
Místo konání: Zámek Křtiny, Křtiny 1, 679 05 Křtiny
Dvoudenní seminář zaměřený na výměnu zkušeností mezi aktéry působícími v oblasti komunitního rozvoje je
prioritně určen pro místní akční skupiny (MAS) Jihomoravského kraje (JMK) a jejich členy – starosty,
podnikatele a neziskové organizace, kteří mají zájem o konkrétní spolupráci v rámci CLLD. Program akce
reaguje na podněty a potřeby Krajského sdružení Národní sítě MAS JMK (KS NS MAS JMK) a jejich partnerů.
Na semináři budou představeny formy spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně (MENDELU).
Program
22. října 2020
9:00 Prezence (občerstvení)
9:30 Zahájení, zdravice:
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D – prorektor Mendelovy univerzity v Brně
František Novotný – předseda Komise pro rozvoj venkova a zemědělství JMK; starosta Obec Křtiny
Ing. Václav Říha – ředitel regionálního odboru Brno (RO Brno), Státního zemědělského
intervenčního fondu (SZIF)
Ing. Dagmar Adámková – krajský koordinátor Celostátní sítě pro venkov, SZIF RO Brno
zástupce Národního pedagogického institutu ČR
9:50 Spolupráce MENDELU a KS NS MAS JMK, podpora MAS a role MAS v území
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D. – MENDELU, vedoucí ústavu – Ústav regionálního rozvoje
10:20 Program rozvoje venkova 2021+ v MAS
Ing. Radim Petr – SZIF, vedoucí Oddělení metodiky Leader a Spolupráce
10:45 Přestávka (občerstvení)
11:00 Program rozvoje venkova (PRV), dobrá a špatná praxe v roce 2020
Ing. Martina Rechnerová – SZIF, Oddělení metodiky Leader a Spolupráce
11:45 Spolupráce s JMK, přenos zkušeností a příkladů dobré praxe MAS JMK
Informace k administraci projektů PRV, zkušenosti jednotlivých MAS
Mgr. Vít Hrdoušek – MAS Strážnicko, manažer MAS a vedoucí kanceláře
RNDr. Iveta Macurová – zástupce JMK, vedoucí Oddělení rozvoje venkova a zemědělství JMK
13:00 Oběd

Odpolední blok (v průběhu odpoledního programu občerstvení)
14:00 Integrovaný regionální operační program (IROP), PRV, OP Zaměstnanost v současném
a budoucím období
Filip Unzeitig – konzultant IROP a OPZ, Kancelář NS MAS ČR,
15:00 Spolupráce s organizací zastřešující venkov v JMK
Bc. Otakar Březina – předseda Spolku pro obnovu venkova JMK; starosta Obec Kozojídky;
předseda MAS Strážnicko
15:20 Jednání Krajského sdružení NS MAS JMK – spolupráce; založení a první jednání pracovních
skupin PRV a IROP
15:30 Exkurze, prezentace úspěšných projektů realizovaných s podporou PRV 2007–2013
19:00 Večeře
23. října 2020
9:00 Zahájení
Spolupráce MENDELU a KS NS MAS JMK na téma agrolesnictví
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D – prorektor MENDELU, vedoucí ústavu – Ústav hospodářské
úpravy lesů a aplikované geoinformatiky
10:00 Příprava nového programovacího období 2021–2027
Jan Florian – místopředseda NS MAS ČR
10:45 Přestávka (občerstvení)
11:00 Příprava nového programového období 2021–2027, informace k tvorbě strategií CLLD,
animační role MAS v budoucím programovém období EU
Jan Florian – místopředseda NS MAS ČR
11:45 Shrnutí semináře a plán aktivit spolupráce v rámci KS NS MAS JMK
12:15 Oběd
13:15 Společné jednání KS NS MAS JMK – zkušenosti s PRV, projekty spolupráce
Prezentace projektů realizovaných s podporou PRV 2014–2020
18/002/19210/564/120/001048, Modernizace vybavení restaurace
Projekt zahrnuje modernizaci technologické vybavenosti kuchyně, nákup osoušečů rukou
na toaletách, modernizaci osvětlení vnitřních a venkovních prostor.
18/002/19210/564/120/001051, Rozšíření technologie
Nákupem frézovacího zařízení se rozšíří nabídka o uměleckořemeslné zpracování dřeva,
dřevěné kuchyňské potřeby a další drobné výrobky ze dřeva.

14:00 Networking
Předpokládané ukončení akce 15:00 hod.
Změna programu vyhrazena.
V rámci všech bodů programu bude umožněna diskuze mezi účastníky za účelem sdílení zkušeností
a příkladů dobré i špatné praxe.

Podmínkou účasti na semináři a exkurzi je dodržování bezpečnostních opatření v souvislosti
s aktuální epidemiologickou situací při šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky.
Účast na semináři je bezplatná.
Z prostředků Celostátní sítě pro venkov jsou hrazeny pronájmy prostor, ubytování, pohoštění.
Z jiných zdrojů jsou hrazeny doprava a průvodce na exkurzi, lektoři na semináři.
Kontaktní osoba pro registraci: Bc. Hana Horňáková, T: 774 664 668
registrujte se zde
Zájemci se mohou registrovat nejpozději do 9. 10. 2020

Za organizátory srdečně zvou:

Anna Čarková
předsedkyně
MAS Kyjovské Slovácko v pohybu

Dagmar Adámková
krajský koordinátor Celostátní sítě pro venkov
SZIF RO Brno

,

„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“.

