EVROPSKÉ FONDY
a MAS (PODRUHÉ) a POLOPATĚ

WORKSHOP a KONFERENCE PROJEKTU SMS ČR
„MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ“

Běžící první vlna výzev z fondů Evropské unie sebou nese mnoho
otazníků. Další neznámou jsou konkrétní rady, jak podávat projekty
přes MAS. Nová éra podpor přichází také s prvními výzvami OP
Životní prostředí a krokem do neznáma mohou být i možnosti dané
OP Zaměstnanost. Pro Zlínský kraj je také velmi zajímavý Operační
program Přeshraniční spolupráce Slovensko – Česká republika. To vše
a mnohá další nahlédnutí pod pokličku již běžících nových operačních
programů přináší workshop Sdružení místních samospráv, na který
naváže po obědové pauze praktická informace o konkrétních
příkladech spolupráce obcí v MAS. Právě z dosavadních ověřených
zkušeností starostů a manažerů MAS lze nabrat nové myšlenky do
rozvoje venkovských obcí.

Místo a čas setkání:
dne 19. listopadu 2015, se zahájením v 10.00 hodin
(prezence od 9.30)
v Kulturním domě Elektra v Luhačovicíc
motto SMS ČR:

„Náš stát nezbohatne, pokud jeho obce zchudnou!“

Program workshopu a konference dne 19. listopadu:
1.

Prezence účastníků a úvodní občerstvení				

9:30 - 10:00

2.

Úvodní blok s aktuální informací o změně RUD pro obce			

10:00 - 10:15

3.

Jak číst mezi řádky? Operační programy polopatě, pohledem starosty
Ing. Radim Sršeň, Ph.D., 1. místopředseda SMS ČR

10:15 - 10:40

4.

Přeshranička – atraktivní a stále nedobytná? OP SK - CZ 			
v jednání zástupci MP Bratislava a CRR Brno

10:40 - 11:10

5.

Centrum pro regionální rozvoj, nový uzel evropských prostředků		
v jednání zástupci CRR Zlínský kraj

11:10 - 11:25

6.

Nové role MASek v novém plánovacím období – pohledem starosty
Tomáš Šulák, starosta obce Veselíčko

11:25 - 11:45

7.

Komunitní centra v obcích. Jak na to? (IROP a OP Zaměstnanost)		
Bc. Markéta Dvořáková, DiS., analytička SMS ČR

11:45 - 12:00

8.

Biomasa. Byznys budoucnosti? 						
Ing. Jan Habart, České sdružení pro biomasu

12:00 - 12:20

9.

Kde sehnat finance na obnovu památek?				
Mgr. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR; Bc. Ondřej Štach, SMS ČR

12:20 - 12:30

10. Komunitní školy: inspirace pro rozvoj venkova				
Mgr. František Eliáš, Národní síť venkovských komunitních škol

12:30 - 13:00

11. Obědová pauza							

13:00 - 13:30

12. Konference o spolupráci obcí v MAS – představení výstupů projektu
- Operační programy v kostce, učebnice pro starosty (Bc. Ondřej Štach)
- výsledky odborné studie (SMARV, o.p.s.)
- představení publikace Jak se vám líbí náš venkov? (SMARV, o.p.s.)
- metodika spolupráce obcí v MAS (SMARV, o.p.s.)

13:30 - 16:00

13. Blok pro členy SMS ČR
14. Diskuse a závěr
15. Večerní prohlídka Luhačovic, lázní evropského významu

Svou účast potvrďte nejpozději do 16. 11. 2015 na email vašeho
manažera MAS (nebo na regionálního koordinátora projektu
zurek-sms@seznam.cz )

Účast je pro oslovené starostky a starosty zdarma
včetně obědu a občerstvení.
Další informace na www.smscr.cz/cz/kalendar

Srdečně zvou pořadatelé ze SMS ČR

Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“ CZ.1.04/4.1.00/B6.00043.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

