EVROPSKÉ FONDY
PO LOPATĚ
WORKSHOP PROJEKTU SMS ČR
„MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ“
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MAS, CLLD, Leader, IPRÚ, ITI, IROP, OPZ a další moře zkratek i pravidel
přináší nastupující operační programy, které zanedlouho budou příležitostí čerpání
finančních prostředků nového programovacího období. Jak se v nich zorientovat?
Na co se připravit a čemu se naopak obloukem vyhnout? Na to vše má starostům
venkovských obcí odpovědět workshop „Evropské fondy po lopatě“, který je jedním
z výstupů projektu Sdružení místních samospráv s názvem MAS jako nástroj
spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů. Jak již sám název projektu napovídá,
zvláštní pozornost hodláme věnovat místním akčním skupinám a jejich přínosu
v oblasti spolupráce obcí. Koncept místních akčních skupin bude v následujících
letech významnější, proto je velkou výzvou pro obce tato místní partnerství
zkvalitňovat ve prospěch rozvoje venkova.

Místo a čas setkání:

v pondělí dne 20. ledna 2015, se zahájením v 9.00 hodin (prezence od 8.30)
v Rytířském sálu hradu Strakonice (www.hradstrakonice.cz), parkování před hradem
Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky

Program workshopu dne 20. 1.:
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1.

Prezence účastníků
8:30-9:00

2.

Úvodní zdravice pozvaných hostů
9:00-9:15

3.

Územní dimenze a MAS: proč je zřizujeme a jak budou fungovat?
Ing. Radim Sršeň, Ph.D., odborný garant projektu, místopředseda SMS ČR
9:15-9:45

4.

Stručné představení projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí
Mgr. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR
9:45-9:55

5.

Role MAS v novém PRV, certifikace MAS: proč a jak?
Ing. Tereza Kadlecová, Ministerstvo zemědělství ČR
9:55-10:15

6.

Integrovaný regionální operační program a MAS: aktuální info
zástupce rezortu MMR, Ministerstvo pro místní rozvoj (bude upřesněno)
10:15-10:45

7.

Obce, MAS a projekty v oblasti zaměstnanosti. Postřehy z praxe
Bc. Markéta Dvořáková, MAS Brdy-Vltava
10:45-11:15

8.

Mezi zákonem a spalovnou (budoucnost odpadového hospodářství s příklady
dobré praxe) Mgr. Jiří Guth, MAS Sdružení Růže
11:15-11:45

9.

Perspektivy obcí v rozvoji konceptu MAS
zástupce zpracovatele odborných výstupů projektu
11:45-12:00

10.

Diskuse a závěr workshopu
Účast je pro oslovené starostky a starosty zdarma. Svou účast potvrďte
nejpozději do 16. 1. 2015 na email pavelhroch20@seznam.cz
Další informace na:
http://www.smscr.cz/cz/kalendar
Srdečně zve projektový tým Sdružení místních samospráv ČR!
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