
 

   

Celostátní síť pro venkov, Státní zemědělský intervenční fond Regionální odbor 

Brno a MAS kraje Vysočina, o. p. s., si Vás dovolují srdečně pozvat  

na seminář s exkurzí 

Učíme se spolupracovat v Kraji Vysočina 

 

30. 9. 2021 – 1. 10. 2021 

 

V rámci exkurze účastníci navštíví projekty realizované s dotační podporou Programu rozvoje 

venkova 2014–2020 (PRV), které budou v místech prezentovány průvodci a budou sdíleny zkušenosti 

s čerpáním z PRV, přínosy pro dané subjekty a další. Cílem semináře bude potom vzájemná výměna 

zkušeností a informací spojených s realizací SCLLD (zejména informace spojené s administrací 

jednotlivých projektů), sdílení dobré a špatné praxe, brainstorming. 
 

Program prvního dne: 

 

10:30 hod. Prezence účastníků  

 FARMA POŘÍČÍ, s. r. o., Služátky 25, 393 01 Pelhřimov 

 

10:45 hod. Přivítání účastníků a úvodní slovo (Mgr. Gustav Charouzek, Mgr. Pavel Hrala) 

 

11:00 hod. Exkurze v rámci projektu Programu rozvoje venkova 2014–2020: 

 Město Pelhřimov - část Služátky: 

o FARMA POŘÍČÍ, s. r. o. - Rozvoj produktů FARMA POŘÍČÍ 

 

12:00 hod. Oběd - FARMA POŘÍČÍ, s. r. o. 

 

13:30 hod. Exkurze po inspirativních projektech Programu rozvoje venkova 2014–2020: 

 Obec Mladé Bříště:  

o Michaela Sukdoláková - Nákup nosiče kontejneru a naháněcí a manipulační ohrady 

pro skot; Pořízení automobilu kategorie N1; Pořízení shrnovače píce 

 Město Humpolec: 

o Hospůdka na Mlýnku - Rekonstrukce hospůdky Na Mlýnku 

o MPZ dřevo, s. r. o. - Pořízení stroje - mobilní pásové pily 

 

16:00 hod. Exkurze po inspirativních projektech IROP, MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z. s.  

 Prohlídka nového multifunkčního centra Mikádo  

 

17:00 hod. Ubytování účastníků a večeře - Resort Klášter Želiv 

 

18:30 hod. Jednání MAS Kraje Vysočina - novinky, aktuality  

         Mgr. Gustav Charouzek (KS NS MAS Kraje Vysočina, o. p. s.)          

 

20:30 hod. Oficiální ukončení programu prvního dne 

 

 



 

   

 

Program druhého dne: 

 

8:00 hod.  Snídaně  

 

9:00 hod.  Úvodní slovo  

       Mgr. Gustav Charouzek (KS NS MAS Kraje Vysočina, o. p. s.) 

 

9:15 hod.  Celostátní síť pro venkov – aktivity, novinky, spolupráce 

       Ing. Lucie Sýsová (CSV, RO SZIF Brno) 

 

9:30 hod.  Příklady dobré praxe při předkládání Žádosti o změnu Integrované strategie  

                  Ing. Alena Vavříková (Odbor regionální politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) 

 

10:15 hod. Coffee break 

 

10:45 hod. Krajská energetická agentura a komunitní energetika  

 Ing. Vojtěch Rosický (MAS Českomoravské pomezí, o. p. s.) 

 

11:45 hod. Modernizační fond a podpora energetiky  

 Mgr. Gustav Charouzek (KS NS MAS Kraje Vysočina, o. p. s.) 

 

12:15 hod. Oběd 

 

12:45 hod. Brainstorming MAS kraje Vysočina, předávání zkušeností v rámci administrace výzev, síťování 

v rámci projektů spolupráce 

 Mgr. Lucie Šulcová (MAS Královská stezka, o. p. s.)   

 

13:30 hod. Diskuze 

 

14:00 hod. Předpokládané oficiální ukončení akce  

 
 

Akce je financována z prostředků Celostátní sítě pro venkov (pohoštění – 1x coffee break, 1x večeře, 1x oběd; 

pronájem jednacích prostor; ubytování včetně snídaně; odborní lektoři). Dopravu si účastníci zajišťují sami. 

Kapacita akce je omezena! Registrace účastníků nejpozději do 17. 9. 2021 na e-mail:  

kralovska-stezka@centrum.cz 

Podmínkou účasti je dodržování bezpečnostních opatření v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací 

při šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky. 

Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

zveřejněny na www.szif.cz. 

 

Za organizátory srdečně zvou: 

 
Mgr. Gustav Charouzek,       Ing. Lucie Sýsová 
ředitel MAS kraje Vysočina, o. p. s.    koordinátor CSV, RO SZIF Brno 
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