
  

                   

    
 Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond si Vás 

 v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov 

 dovolují pozvat na workshop 

„Učíme se navzájem“ 

dne 23. srpna 2016 od 8:30 hod 
  Třanovice 1, 739 53 Třanovice (školící místnost v Kapplově dvoře) 

 
Workshop vytváří prostor pro diskusi k problematice komunitně vedeného 
místního rozvoje. V rámci akce budou uváděny příklady správných postupů, 
bude upozorňováno na chyby v dosavadních postupech/projektech, budou 
sdíleny a diskutovány dosavadní zkušenosti partnerů CSV.  

 
Program 

8:30 – 9.00 Registrace účastníků  

9:00 – 11:30 Uplatňování CLLD v PRV 

 administrativní postupy MAS od vyhlášení výzvy do registrace žádostí na SZIF 

 práce s IS Portál farmáře  

 příprava a schvalování výzvy 

 postup příjmů žádosti na MAS 

 administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti 

 věcné hodnocení a registrace žádostí na SZIF 

 specifika přijatelnosti projektu v různých fichích 

11:30 – 12:00 Oběd 

12:00 – 14:30  Uplatňování CLLD v IROP 

 administrativní postupy MAS od vyhlášení výzvy do předání žádosti 
k závěrečnému ověření způsobilosti 

 práce s IS MS 2014+ 

 příprava a schvalování výzvy 

 postup příjmu žádosti na MAS 

 kontrola formální náležitostí a přijatelnosti (postupy na MAS, kritéria) 

 věcné hodnocení (postupy na MAS, kritéria) 

 další interní postupy MAS 

 administrace v opatření 4.2 IROP 
 specifikace přijatelnosti v různých opatřeních 

14:30 – 15:00 Přestávka 



  

                   

 

15:00 – 18:00 Veřejné zakázky v dotačním řízení 

 zadávání zakázek dle metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek  
pro programové období 2014-2020 

 specifika zadávání zakázek v PRV 

 veřejné zakázky dle zákona v dotační oblasti 
 novinky v zákoně o veřejných zakázkách 

 
Změna programu vyhrazena. 
Předpokládané ukončení je cca v 18:00 hod. 

 
Kapacita workshopu je omezena. 
Rezervace místa je možná na adrese  piekar@pobeskydi.cz nebo volejte 
na telefonní číslo 773 761 063, kontaktní osoba Mgr. Petr Piekar. 

 
Za organizátory srdečně zvou  

                 
      Ing. Krystyna Nováková          Ing. Pavel Jaroš 
ředitelka MAS Pobeskydí, z. s.    ředitel RO SZIF Opava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:piekar@pobeskydi.cz

