
                                                                       

   

 

Celostátní síť pro venkov Středočeského kraje 
ve spolupráci s Krajským sdružením MAS  

 
Vás zvou na dvoudenní vzdělávací akci  

 

Středočeský venkov a CLLD 
  

ve dnech 17. a 18. srpna 2016 
 

hotel ASTRA - Srby 
Srby 184, 273 02 Tuchlovice, okres Kladno 

 
 
Akce vytváří prostor pro setkání a diskusi k problematice komunitně vedeného místního 
rozvoje (CLLD). 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 - středa 17. srpna  
 
9:00  Ubytování a registrace účastníků   
10:00   Dopolední seminář - téma Operační program zaměstnanost  
13:00   Odpolední blok seminářů - téma Výběrová řízení, veřejné zakázky  
 
Předpokládané ukončení v 18:00 hod. 
 
 

Program - čtvrtek 18. srpna 
 
9:00   seminář – Národní dotace MZe 
10:00   Workshop MAS I 
13:00   Workshop MAS II 
 
Předpokládané ukončení v 15:30 hod. 
 

Akce je financována z prostředků Celostátní sítě pro venkov. Účast na dvoudenní vzdělávací 
akci je bezplatná, včetně ubytování. Kapacita vzdělávací akce je omezena! 
Přihlášku zasílejte na veronika.vonesova@szif.cz, nebo volejte na tel. 730 552 063, 
kontaktní osoba Ing. Veronika Vonešová, krajský koordinátor CSV. 
 

 
Za organizátory srdečně zvou 
 
Václav Pošmurný - předseda Krajského sdružení MAS Středočeského kraje 
Ing. Martin Benda - koordinátor CSV Středočeského kraje 
             

 
 

 



                                                                       

   

 
 

Program - středa 17. srpna  
 
10:00 - 10:15 
 
Představení Celostátní sítě pro venkov  
Ing. Martin Benda, krajský koordinátor CSV 
 
10:15 - 12:00 seminář/workshop 
 
Operační program zaměstnanost  - „Jak zvládnout vypsání výzvy“ 
Markéta Dvořáková, DiS., ředitelka MAS Brdy-Vltava o.p.s. 
 
Oběd 
 
13:00 - 18:00 seminář/workshop  
 
Výběrová řízení & Veřejné zakázky 
Karel Špáda, odborný konzultant, společnost PFI s.r.o. 

 

Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek - využití výběrových řízení k 
zaměstnávání znevýhodněných osob, podpoře místního rozvoje a sociálního 
podnikání 
Mgr. Alena Zieglerová, ředitelka - Odbor realizace programů ESF - adaptabilita a rovné 
příležitosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí 
 
 
Předpokládané ukončení v 18:00 hod. 
 
 

Program - čtvrtek 18. srpna 
 
9:00 - 10:00 seminář 
 
Národní dotace v resortu Ministerstva zemědělství 
zástupci Státního zemědělského intervenčního fondu – Odbor OP Rybářství a Národních 
dotací 

 

10:00 - 12:00 workshop 
 
Workshop MAS I - fiche, výzvy, projekty spolupráce 
 
řízená diskuze, prezentace MAS, příkladů realizací a přenos zkušeností  
 
Oběd 
 
13:00 - 15:30 workshop 
 
Workshop MAS II - fiche, výzvy, projekty spolupráce 
 
řízená diskuze, prezentace MAS, příkladů realizací a přenos zkušeností  
 
 
Předpokládané ukončení v 15:30 hod. 


