Celostátní síť pro venkov Středočeského kraje ve spolupráci
s Místní akční skupinou Svatojiřský les, z.s.
Vás zve na dvoudenní workshop

Středočeský venkov a CLLD 2017
15. a 16. srpna 2017
Sport relax hotel Na kopečku
Nové Zámky 56, 289 33 Křinec (okres Nymburk)
Dvoudenní akce je určena především zástupcům místních akčních skupin Středočeského kraje, jako
důležitým hybatelům při realizaci politiky rozvoje venkova.
Akce vytváří prostor pro setkání a diskusi k problematice komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD),
konkrétně projektům Spolupráce. Akce umožní vzájemnou výměnu názorů mezi jednotlivými účastníky
a pomůže k dalšímu efektivnějšímu nastavení realizace a implementace strategií CLLD. V rámci
workshopu budou předávány a sdíleny zkušenosti dobré praxe v rámci metody CLLD.

Program – úterý 15. srpna
Registrace a ubytování účastníků: 9:00 – 10:00 hod
10:00 odborný seminář Geoportály: Co to je a jak na ně
 Lektorka Doc. RNDr. Marie Novotná CSc. (Západočeská univerzita v Plzni)
12:00

oběd

13:00 workshop Spolupráce MAS
 Odborný výklad k opatření PRV operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce
místní akční skupiny – zástupci SZIF (odd. administrace žádostí, odd. kontroly LEADER)
 Sdílení dosavadních zkušeností
 Práce ve skupinách – hledání možností projektů pro současné programové období.
18:00 předpokládané ukončení workshopu
18:30 večeře

Program – středa 16. srpna
9:00

workshop Spolupráce MAS

 pokračování & zhodnocení workshopu
10:30 workshop (Středočeské) MASky se představují
 prezentace účastníků – území, strategie, projekty cíle, partneři, členové, financování, vize
12:00 oběd
13:00 workshop (Středočeské) MASky se představují
 prezentace účastníků – území, strategie, projekty cíle, partneři, členové, financování, vize
15:30 předpokládané ukončení
V průběhu obou dnů bude pro účastníky k dispozici drobné občerstvení (káva, voda).
Akce je financována z prostředků Celostátní sítě pro venkov.
Účast na dvoudenní vzdělávací akci je bezplatná, včetně ubytování a občerstvení.
Kapacita vzdělávací akce je omezena!
Kontaktní osoba Ing. Luděk Beneš, manažer MAS Svatojiřský les, z.s..
Přihlášku zasílejte na email benes@svatojirskyles-mas.cz, nebo volejte na tel. 605 214 434
Za organizátory srdečně zvou
Ing. Martin Benda – Celostátní síť pro venkov
Ing. Luděk Beneš – Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.

