
                                       
 

 

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj  
a Národní sítí Místních akčních skupin ČR si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov 

dovoluje pozvat na workshopy 
 

„Nastavení Fichí a Opatření pro Výzvy MAS“ 
 

středa 8. června 2016, Olomouc, Přírodověd. fakulta Univerzity Palackého, 17. listopadu 12 
pondělí 27. června 2016, Praha, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17 
středa 13. července 2016, Brno, Mendelova univerzita, Zemědělská 1 

úterý 30. srpna 2016, Č. Budějovice, místo bude upřesněno 
pondělí 12. září 2016, Praha, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17 

pondělí 10. října 2016, Olomouc, místo bude upřesněno 

 
Program workshopů: 
 

09:30 registrace účastníků 

10:00 zahájení, představení cílů workshopu a zapojení CSV 

10:10 - 12:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kulatý stůl PRV 
za účasti zástupců ŘO PRV (MZe), 
CP SZIF a RO SZIF 
- představení konkrétních podmínek 

pro jednotlivé články v PRV  
(dle Pravidel 19.2.1.) 

- nastavení fichí  
- způsobilost výdajů 
- preferenční kritéria 
- administrativní postupy MAS 

kulatý stůl IROP 
za účasti zástupců ŘO IROP (MMR)  
a CRR 
- představení konkrétních podmínek 

pro aktivity Specifického cíle 4.1 
- nastavení Opatření 
- způsobilost výdajů 
- preferenční kritéria 
- administrativní postupy MAS 
 

12:30 – 13:30 přestávka na oběd (účastníci si zajišťují sami) 

13:30 – 16:00 kulatý stůl IROP kulatý stůl PRV 

 
Kulaté stoly budou mít podobu vzájemné diskuse všech účastníků (sdílení příkladů dobré i špatné 
praxe), facilitované zástupci Národní sítě MAS ČR. Zástupci MAS mohou dopředu zaslat příklady 
projektových záměrů, které ve svém regionu řeší. Tyto podklady budou sloužit jako názorné příklady 
pro následnou skupinovou diskusi. Cílem je vyjasnit podmínky pro bližší nastavení Fichí a Opatření 
pro připravované Výzvy MAS, shromáždit konkrétní náměty na případné úpravy pravidel a podpořit 
implementaci CLLD v rámci České republiky.  

Každý workshop je určen pro cca 60 zástupců MAS, kteří budou rozděleni do dvou skupin. 
Po přestávce na oběd se témata kulatých stolů vymění. Z každé MAS se mohou zúčastnit pouze 
2 účastníci.  

Registrace je nutná. Registrace na seminář probíhá prostřednictvím formuláře, který je k dispozici 
na tomto odkazu: http://nsmascr.cz/registrace-na-workshop_prv_irop/. V rámci registrace je možné 
dopředu zaslat otázky ke kulatým stolům. Registraci a komunikaci s účastníky zajišťuje Národní síť 
MAS ČR. 

Účast na semináři je bezplatná. V rámci jednání bude zajištěno drobné občerstvení. 
 

http://nsmascr.cz/registrace-na-workshop_prv_irop/

