
 

   

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Krajským sdružením NS MAS ČR 
Jihomoravského kraje 

 

Vás srdečně zvou na seminář 
 

UČÍME SE SPOLUPRACOVAT V JIHOMORAVSKÉM KRAJI  

DNE 6. PROSINCE 2017 
 

Zasedací místnost v přízemí, SZIF Brno, Kotlářská 902/53, 602 00 Brno 

Akce vytváří prostor pro setkání a diskusi k tématu komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). 
Setkání umožní vzájemnou výměnu názorů mezi jednotlivými účastníky akce a pomůže k dalšímu 
efektivnějšímu nastavení realizace a implementace strategií CLLD. Budou předávány a sdíleny 
zkušenosti dobré a špatné praxe v rámci metody CLLD. 

Program: 

09:00 - 09:30 hod. Prezence účastníků  

09:30 - 10:15 hod. Informace k administraci a schvalování Fichí a Výzev, nejčastější chyby 
v administrovaných Fichích, výzvách a projektech 

Přestávka na coffee break 

10:30 - 11:45 hod. Program rozvoje venkova 2014-2020 - operace 19.2.1 Podpora provádění 
operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje  

 Aktualizace Pravidel  

 Hodnocení v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti;  
různé režimy podpory   

  Oběd 

12:30 - 13:00 hod. Program rozvoje venkova 2014-2020 - operace 19.2.1 - Způsob prokazování 
nově vytvořených míst v podniku v rámci realizovaného projektu 

13:00 - 13:15 hod. Řešení žádostí o přezkum, hodnocení ve fázích administrativní kontroly  
a kontroly přijatelnosti a věcného hodnocení projektů  

13:15 - 14:00 hod. Program rozvoje venkova 2014-2020 – operace 19.3.1 Příprava a provádění 
činností spolupráce místní akční skupiny (proces a postup podávání žádostí, 
konzultace způsobilosti jednotlivých záměrů a způsob hodnocení výběru 
projektů k financování) 

    Diskuze a oficiální rozloučení  
 

Přednášející: Ing. Petr Radim, vedoucí Oddělení metodiky Leader a Spolupráce, SZIF 
      Ing. Rechnerová Martina, referent Oddělení metodiky Leader a Spolupráce, SZIF 

 
Akce je financována z prostředků Celostátní sítě pro venkov. Kapacita je omezena. 

Přihlášku zasílejte elektronicky na email: lucie.sysova@szif.cz, a to nejpozději do 1. prosince 2017.  
 

Za organizátory srdečně zvou:  
 

     Mgr. Danielová Darina            Ing. Adámková Dagmar 
             členka výboru krajské sítě            koordinátor Celostátní sítě pro venkov 

           KS NS MAS ČR Jihomoravského kraje                      RO SZIF Brno 


