Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci se Spolkem pro obnovu
venkova Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov srdečně zvou na

Setkání zástupců samospráv
Olomouckého a Zlínského kraje
se zaměřením na čerpání a přínos evropských dotačních prostředků

14.-15.11.2022
Penzion Čertovy skály, Lidečko 466, Lidečko 756 12
Program:
1. den
09:30 – 10:00 Prezence účastníků
10:00 – 10:30 Přivítání účastníků a aktuality:
Program rozvoje venkova 2014–2020 (PRV),
Strategický plán Společné zemědělské politiky 2023–2027 (SP SZP)
Spolek pro obnovu venkova (SPOV)
Ing. Kateřina Mračková, ředitelka RO SZIF Olomouc
Jiří Řezníček, předseda SPOV Olomouckého kraje
Ing.Vojtěch Ryza, předseda SPOV Zlínského kraje
10:30 - 12:00 MAS a jejich působení v obcích - zástupci MAS, představení činnosti a realizovaných
projektů PRV a jiných dotačních titulů
Mgr. Ondřej Večeř, místopředseda Národní sítě MAS ČR
Aleš Lahoda, vedoucí manažer MAS Hornolidečsko
12:00 – 13:00 oběd
13:00 – 16:30 Exkurze po projektech PRV 2014–2020 a projektech realizovaných v okolí
Horní Lideč („Pořízení mobilního pódia pro kulturní činnost v obci Horní Lideč“
a „Apartmány Horní Lideč“)
Francova Lhota („Vybavení místní knihovny Francova Lhota“, projekty realizované v ZD
Francova Lhota – „Přestavba sklepních prostorů na bourárnu masa s prodejnou“, „Doplnění
potravinářského provozu“ a „Nákup traktoru pro údržbu krajiny a rozvoj živočišné výroby“)
16:30 – 17:00 Coffebreak
17:00 – 18:30 Soutěž Vesnice roku – kritéria hodnocení soutěže, ocenění a výsledky roku 2022
Josef Londa, tajemník SPOV OK a člen hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku
Program obnovy venkova – dotační možnosti Olomoucký a Zlínský kraj (předmět
podpory, alokace, kritéria)

Mgr. Eduard Kavala – místopředseda SPOV ČR
19:00 – večeře
Po večeři diskuse a kulatý stůl. Hodnocení dřívější a aktuální situace, dobré a špatné zkušenosti, potřeby
v oblasti rozvoje obcí v následujícím období a fungování MAS a LEADER.
Ochutnávka regionálních produktů zemědělců a farmářů OL a ZL kraje.
2. den:
07:00 - 08:30 snídaně
09:00 – 10:00 SP SZP 2023–2027 a jiné dotační možnosti pro samosprávy – srovnání situace
v Olomouckém a Zlínském kraji,
Ing. Marcela Polepilová, pracovnice Krajského úřadu Zlínského kraje
10:00 – 11:30 Prohlídka obce Lidečko a představení realizovaných projektů PRV 2014–2020 v obci
Lidečko („Rekonstrukce zázemí pro skauty Lidečko“ a „Lesní traktor, obec Lidečko“).
Ukončení akce

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazeno ubytování, občerstvení (oběd, coffebreak, večeře
a snídaně) a pronájem prostor a techniky. Případné další občerstvení, vstupy nebo ochutnávky si hradí
každý účastník sám.
Doprava na exkurzi po projektech bude vlastní dopravou nebo pěšky.
Kapacita akce je omezená, bližší informace a registrace do 10.11.2022 na e-mailu: starosta@tucin.cz

Na setkání Vás srdečně zvou
Ing. Kateřina Mračková
ředitelka Regionálního odboru Olomouc
Státní zemědělský intervenční fond

Jiří Řezníček
předseda Spolku pro obnovu venkova
Olomouckého kraje

