Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Krajskou sítí MAS Středočeského kraje, z. s.
Vás srdečně zvou na dvoudenní odborný seminář s exkurzí

Středočeský venkov na prahu
nového programového období 2023-2027
Seminář s exkurzí je určen pro zástupce místních akčních skupin (MAS), nestátních
neziskových organizací, státní správy a samosprávy a pro širokou odbornou i laickou veřejnost.
Dvoudenní seminář s exkurzí je zaměřen na sdílení dosavadních zkušeností v rámci realizace
komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) a především k přípravě na nové programové
období se zvláštním zaměřením na Program rozvoje venkova (PRV).
Účastníci navštíví úspěšný projekt realizovaný z prostředků PRV na území hostitelské
místní akční skupiny.

Termín: 24. – 25. listopadu 2021
Místo konání: Kulturní středisko Dobříš, Mírové náměstí 68, 263 01 Dobříš
Z prostředků Celostátní sítě pro venkov (CSV) bude hrazeno
ubytování se snídaní, občerstvení (2x oběd, 1x večeře, 3x coffe break), pronájem jednacích
prostor, lektor, licencované fotografie a organizační zajištění.
Náklady na dopravu včetně dopravy za projektem PRV si účastníci
zajišťují a hradí sami.
.

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na e-mailu: reditel@maspodbrdsko.cz
do 22. listopadu 2021.
Kapacita akce je omezena do počtu 35 účastníků, po obsazení kapacity
nebude možné rezervaci provést.

Za organizátory srdečně zvou
Ing. Zdeněk Procházka
ředitel RO SZIF Praha

Mgr. Miloslav Oliva
předseda KS MAS Středočeského kraje, z. s.

Program semináře s exkurzí:
1. den - 24. listopadu 2021
9:20 hodin
 Zahájení akce, úvodní slovo, organizační pokyny
Miloslav Oliva, předseda KS MAS Středočeského kraje
Miroslav Prokop, koordinátor CSV Středočeského kraje, SZIF RO Praha
Markéta Dvořáková, MAS Brdy - Vltava, o.p.s.
9:30-10:50 hodin
 Projekty spolupráce, Program rozvoje venkova - čl.19.2.1
Radim Petr, Státní zemědělský intervenční fond, oddělení metodiky Leader a Spolupráce
10:50-11:10 hodin

Přestávka na občerstvení

11:10-12:30 hodin
 Projekty spolupráce v novém programovém období 2023–2027
Radim Petr, Státní zemědělský intervenční fond, oddělení metodiky Leader a Spolupráce
12:30-13:15 hodin

Oběd

13:15-15:30 hodin
 Jak realizovat Operační program Zaměstnanosti ve prospěch venkova
Markéta Dvořáková, MAS Brdy - Vltava, o.p.s.
15:30-15:45 hodin

Přestávka na občerstvení

15:45-16:30 hodin
 Okresní partnerství – budoucnost partnerství ve vzdělávání na regionech a v novém
programovém období 2023–2027
Markéta Pošíková, MAS Podlipansko, o.p.s.
16:30-18:00 hodin
 Návštěva projektu PRV „Modernizace provozovny Kola-lyže Dobříš“, operace 19.2.1.
Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, Tyršovo náměstí 51,
263 01 Dobříš
 Návštěva komunitního centra Svět dobrých lidí – projekt SCLLD MAS Brdy – Vltava,
podpořený z Operačního programu Zaměstnanost
18:30-19:30 hodin

Ubytování, večeře
Penzion U tří statkářů, náměstí Svobody 2, 263 01 Dobříš

19:30-23:00 hodin
 Sociální projekty CLLD a Spolupráce, příklady úspěšných projektů, zkušenosti a inspirace
do nového programového období, možnosti podpory PRV (workshop, diskuse)
Petr Najman, Centrum pro rodinu a dítě VALIKA, z. s.

2. den - 25. listopadu 2021
8:00-9:00 hodin

Snídaně

9:00-9:30 hodin
 Informace o RRPP 2022 a zkušenosti s akcemi CSV za období 2019-2021
Zástupce Celostátní sítě pro venkov, zástupci jednotlivých MAS Středočeského kraje
9:30-10:30 hodin
 Komunitní energetika a nové programové období 2023–2027
Přemysl Růžička, MAS Sedlčansko
10:30-10:50 hodin

Přestávka na občerstvení

10:50-12:00 hodin
 Sociálně aktivizační služby, CLLD a metoda Leader, představení informačního
portálu zeSPODU.cz
Petr Najman, Centrum pro rodinu a dítě VALIKA, z.s.
12:00-13:00 hodin

Oběd

13:00-14:00 hodin
 Leaderfest 2021, vyhodnocení, předání zkušeností, informace výboru KS MAS
Miloslav Oliva, předseda KS MAS
14:00-14:45 hodin
 Příprava informační brožury KS MAS a CSV
Jindřich Hlavatý, MAS Dolní Pojizeří, z. ú.
14:45-15:00 hodin
 Shrnutí základních úkolů a tezí, ukončení semináře
Miloslav Oliva, předseda KS MAS
Dvoudenní seminář s exkurzí se bude realizovat za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví osob,
a to zejména v souvislosti s epidemiologickou situací v České republice v roce 2021.
Povinností účastníků je dodržování bezpečnostních opatření na základě konkrétní
epidemiologické situace v regionu.
Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46ES zveřejněny na www.szif.cz.
Změna programu vyhrazena.

