Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s KS NS MAS Středočeského kraje a Místní
akční skupinou MAS Vyhlídky, z.s.
si Vás dovolují pozvat na workshop

Smart Venkov (nejen City)
workshop se uskuteční ve dnech 14. a 15. srpna 2018
na zámku Dvůr Lobeč - na území Místní akční skupiny Vyhlídky.
(adresa: Lobeč 1, 277 36 Lobeč, okres Mělník)
Dvoudenní akce je určena především zástupcům místních akčních skupin Středočeského kraje, jako
důležitým hybatelům při realizaci politiky rozvoje venkova. Cílem workshopu je seznámit přítomné
s možnostmi rozvoje venkovského prostoru za pomoci dotačních prostředků EU (Program rozvoje
venkova (PRV) a další fondy) a setkat se s úspěšně zrealizovanými projekty PRV. Účastníci budou
mít možnost diskutovat o metodě komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) a nechat se
inspirovat úspěšně realizovanými projekty nejen místních akčních skupin (MAS) a využití SMART
řešení ve venkovském prostoru v souvislosti s realizací PRV.
Bližší informace k programu akce viz níže.

Z prostředků Celostátní sítě pro venkov bude hrazeno ubytování, konferenční sál, lektoři a odborný
výklad o projektech Programu rozvoje venkova „Lobečský pivovar“.
Jídlo a další náklady akce si účastníci hradí z vlastních zdrojů.
Pro podrobnosti prosím kontaktujte organizátora Místní akční skupina Vyhlídky, z.s.
Kontaktní osobou je Marcela Pánková, Místní akční skupina Vyhlídky, z.s.
Rezervace místa na workshop je nutná prostřednictvím e-mailu: info@vyhlidky.cz
Kapacita akce je omezena.
Za organizátory srdečně zvou
Marcela Pánková - Místní akční skupina Vyhlídky, z.s.
Martin Benda - Celostátní síť pro venkov

Program workshopu
Úterý 14 srpna
Registrace a ubytování účastníků 9:00 – 10:00 hod.
(Dvůr Lobeč http://dvur.dvur-lobec.cz/ )
10:00

PRV jako nástroj pro transfer výsledků výzkumu a vývoje do praxe
(Nástroje pro chytrý venkov)
Středočeské inovační centrum

13:00

Oběd – Dvůr Lobeč

14:00

Metodika zadávání veřejných zakázek v rámci PRV
Nejdůležitější změny pro zakázky zadávané pro operaci 19.2.1 od 1. 12. 2017
(Pravidla – obecné podmínky, Příručka pro zadávání zakázek PRV)
Nejčastější pochybení žadatelů v PRV v oblasti zadávání zakázek.
Státní zemědělský intervenční fond
Sekce projektových opatření PRV - Oddělení metodiky zakázek

16:00

Projekty Programu rozvoje venkova
Rekonstrukce kulturní technické památky Pivovar Lobeč
Komentovaná prohlídka s odborným výkladem

17:00

Diskuze účastníků (Pivovar Lobeč)
předávání zkušeností v rámci administrace výzev PRV

19:00

Večeře - Pivovar Lobeč

Středa 15. srpna
(Dvůr Lobeč)
8:30
10:00
12:00

Diskuze
aktuální témata CLLD v rámci Středočeského kraje
Pozemkové úpravy v rámci Programu rozvoje venkova
Státní pozemkový úřad
Ukončení workshopu a oběd

Těšíme se na Vaši aktivní účast

