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 úterý dne 20. ledna 2015, se zahájením ve 13:30,
místo setkání KD Rubín (Makovského náměstí 3166/3, Brno - Žabovřesky)
http://www.kdrubin.cz/
Občerstvení bude zajištěno.
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 u kávy či čaje
13:30-14:00

2.

Úvodní slovo
krajské vedení SMS ČR a regionální koordinátorka SMS ČR
14:00-14:05

3.

Pohled Jihomoravského Kraje na nové programovací období 2014 - 2020
zástupce Jihomoravského Kraje
14:05-14:30

4.

Podpora obcí v rámci CLLD (MAS)
Mgr. Gustav Charouzek, zástupce výboru Národní sítě MAS
14:30-14:50

5.

Možnosti sociálního rozvoje v programovacím období 2014+
Mgr. Petr Čáp, Koordinátor spolupráce s kraji a MAS, Agentura
pro sociální začleňování
14:50-15:20
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

od úř
adů”
.

Přestávka s občerstvením formou pozdního obědu
15:20-15:50
Budoucí programové období a MAS, územní dimenze nových OP,
OP Životní prostředí a IROP,
Ing. Radim Sršeň, Ph.D., odborný garant projektu, místopředseda SMS ČR
15:50-16:45
Role MAS v novém PRV, certifikace MAS: proč a jak?
Ing. Lucie Krumpholcová, Ministerstvo zemědělství ČR
16:45-17:05
Stručné představení projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí
Mgr. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR
17:05-17:20
Přímé peníze z Bruselu k rozvoji regionu: přehled finančních zdrojů
PhDr. Vendula Raymová, Bohemia Planners
17:20-17:40
Perspektivy obcí v rozvoji konceptu MAS
zástupce zpracovatele odborných výstupů projektu
17:40-17:55
Diskuse a závěr workshopu
17:55-18:15
Svou účast potvrďte nejpozději do 16. 1. 2015 na email k.prochazkova@gmail.com
(Mgr. Kateřina Procházková, regionální koordinátorka SMS ČR).
Účast je pro oslovené starostky a starosty zdarma, a to včetně obědu a občerstvení.
Další informace na:
http://www.smscr.cz/cz/kalendar
Srdečně zve projektový tým Sdružení místních samospráv ČR!

