Akce zrušena
Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MAS Vladař o.p.s. si Vás
dovolují pozvat na

„Setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov v Ústeckém a
Karlovarském kraji“
Setkání se uskuteční dne: 23. – 24. listopadu 2021
Místo konání: Národní dům Podbořany, Nádražní 261, 441 01 Podbořany

PROGRAM:
Úterý 23. listopadu:
11:00

prezence účastníků, seznámení s programem setkání a ubytování v hotelu
Národní dům Podbořany

11:30

oběd v hotelu

12:15–13:30

představení partnerů Ústeckého a Karlovarského kraje, informace o aktuálním
plánu Celostátní sítě pro venkov (CSV), příprava na následující rok 2022
Ing. Marcela Synková – Krajský koordinátor CSV pro Ústecký a Karlovarský
kraj, SZIF

13:30–14:00

coffee break

14:00–15:00

prohlídka projektu „Rozšíření ubytovacích kapacit a nabízených služeb pro
návštěvníky“ (pěší exkurze), Národní dům Podbořany

15:00–17:00

prohlídka projektu „Investice do zpracování zemědělské produkce“ a
„Investice do zpracování zemědělské produkce II“ (pěší exkurze), farma
Cibulárna, Račetice

17:00–19:00

výměna zkušeností partnerů Ústeckého a Karlovarského kraje – Programu
rozvoje venkova, představení projektů MAS Vladař o.p.s. – Virtuální realita,
elektronické puzzle

19:30

večeře v hotelu Národní dům Podbořany

Středa 24. listopadu:

8:00

snídaně v hotelu Národní dům Podbořany

9:00–10:45

časté chyby a doporučení pro jejich eliminaci v projektech PRV z výzev MAS
Ing. Lukáš Kršňák, Ing. Pavel Rác – Oddělení projektových opatření, SZIF

10:45–11:00

coffee break

11:00–12:00

nejčastější nálezy při kontrolách projektových opatření
Ing. Jan Dvořák, Oddělení kontrol projektových opatření, SZIF

12:00–13:00

online nástroj na evidenci žádosti o podporu PRV pro MAS

13:00

oběd v hotelu

14:00

shrnutí, diskuze a ukončení setkání

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazeno ubytování se snídaní, občerstvení
Účast na setkání je bezplatná. Svou účast prosím potvrďte kontaktní osobě: Josef Ryšavý,
Josef.rysavy@vladar.cz, tel. 608 025123 nejpozději do 21. 11. 2021.
Setkání se bude realizovat za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví osob, a to zejména v souvislosti s
epidemiologickou situací v ČR v roce 2021.
Povinností účastníků je dodržovat bezpečnostní opatření na základě konkrétní epidemiologické situace v regionu,
prokázání se negativním testem či očkováním (respirátory popřípadě roušky).

Za organizátory srdečně zvou

Ing. Marcela Synková
koordinátor CSV RO SZIF Ústí nad Labem

Ing. Josef Ryšavý
ředitel MAS Vladař o.p.s.

