
 

  

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond 
si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov 

dovolují pozvat na seminář 
 
 
 

Možnosti 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

 
 

V rámci semináře budou uvedeny možnosti čerpání finančních prostředků 
z aktuálně vyhlášených výzev místních akčních skupin a sdílení zkušeností 

s projekty financovanými prostřednictvím realizace Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje (SCLLD). Seminář se koná za účelem rozšíření 
okruhu potenciálních žadatelů, získání zpětné vazby od účastníků, diskuze 

a sdílení výsledků dosavadní realizace SCLLD. Akce je určena pro 
zástupce zemědělských, potravinářských a lesnických subjektů, místních 

akčních skupin a jejich partnerů, potenciální žadatele a veřejnost. 

 
 
 
 

Termín: 28. dubna 2022 od 9:00 do 14:30 hodin 
 

 

Místo konání: sál kulturního domu v Havlovicích 
(Havlovice 55, 542 32 Havlovice) 

 
 

Program: 
 

8:30 hodin  Prezence účastníků  
 

9:00 hodin  Možnosti využití workcampů s vazbou na realizaci SCLLD  
(přínos pro území MAS, příprava, financování, spolupráce subjektů, 
zapojení dobrovolníků, personální zajištění, harmonogram, program) 
(Mgr. Jan Balcar, Ph.D., Místní akční skupina  
Království - Jestřebí hory, o.p.s.) 
 

10:30 hodin Přestávka - občerstvení 
 

10:45 hodin Sdílení výsledků a zkušeností s realizací SCLLD (připravenost 
projektů, možnosti čerpání finančních prostředků z aktuálně 
vyhlášených a připravovaných výzev MAS, přechodné období, 
možnosti projektů národní a mezinárodní spolupráce MAS), a to 
formou diskuze u kulatého stolu 
(Mgr. Jan Balcar, Ph.D., Místní akční skupina  
Království - Jestřebí hory, o.p.s.) 

 



 

  

12:15 hodin Přestávka - oběd 
 

13:00 hodin Příklady úspěšně realizovaných projektů PRV 2014–2020 z území 
Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s.  

 (Ing. Kateřina Valdová, Místní akční skupina  
Království - Jestřebí hory, o.p.s.) 

 

13:45 hodin Představení činnosti Celostátní sítě pro venkov  
 (Ing. Miroslava Stárková, Celostátní síť pro venkov) 
  

14:00 hodin Dotazy a shrnutí 
 

14:30 hodin Ukončení akce 
 

 

 

Akce je hrazena z prostředků Celostátní sítě pro venkov. 
 

 
Občerstvení zajištěno, účast na semináři je bezplatná. 

 
 

V případě Vašeho zájmu se, prosím, registrujte do 22. 4. 2022 ZDE:  
 

 

 
 
 

 

Akce se bude realizovat za předpokladu, že nebude ohroženo zdraví osob, a to 
zejména v souvislosti s epidemiologickou situací v České republice v roce 2022. 

Povinností účastníků je dodržování bezpečnostních opatření na základě konkrétní 
epidemiologické situace v regionu. 

 
 
 
 

Za organizátory Vás srdečně zve 
 
 

Ing. Aleš Sobel 
ředitel Regionálního odboru Hradec Králové 

Státní zemědělský intervenční fond 
 
 
 

Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice č. 95/46/ES zveřejněny na www.szif.cz 

 

https://forms.office.com/r/44cCnuUdRK
http://www.szif.cz/

