
 

   

Celostátní síť pro venkov, Státní zemědělský intervenční fond Regionální odbor 

Brno a Místní akční skupina Brána Vysočiny si Vás dovolují srdečně pozvat  

na webinář s názvem 

Realizace Programu rozvoje obcí 

s podporou PRV 

14. června 2021 (tj. pondělí) 
 

Program webináře: 

 

 9:00 hod. Zahájení webináře a informace k Celostátní síti pro venkov (Ing. Sýsová Lucie – SZIF, 

CSV RO Brno; Ing. Kouřil Milan – MAS Brána Vysočiny) 
 

 9:15 hod. Rozvojový dokument obce: význam dokumentu a jeho využití v praxi (PRV, čl. 20), 

příklady přípravy a aktualizace rozvojového dokumentu obce (Mgr. Braun Martin – MAS 

Podbrněnsko, spolek) 
 

 10:00 hod. Rozšíření podpory v rámci LEADER - článek 20 Základní služby a obnova vesnic  

ve venkovských oblastech (Ing. Radim Petr, Ing. Rechnerová Martina – SZIF, Odd. metodiky Leader 

a Spolupráce) 
 

 10:45 hod. Příkladné realizace aktivit obsažených ve strategickém rozvojovém dokumentu obce  

s podporou PRV (Ing. Kouřil Milan – MAS Brána Vysočiny) 
 

 11:00 hod. Portál ObcePRO: webová aplikace, která podporuje obce při tvorbě Programu 

rozvoje obce (PRO) - tvorba dokumentu, využití zkušeností jiných obcí, příklady dobré praxe 

apod. (Ing. Kolmistr Martin, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) 
 

 11:45 hod. Diskuze/dotazy 
 

 12:00 hod. Předpokládané ukončení webináře 

 

Svoji účast na webináři potvrďte nejpozději do 11. 6. 2021 do 12:00 hod. – odkaz ZDE 

Webinář je bezplatný a bude se konat přes platformu MS Teams. Po registraci přes výše uvedený odkaz 

obdrží účastníci na e-mail a návod k přihlášení se na webinář, a to nejpozději 1 den před konáním akce. 

Kontaktní osoba pro případné dotazy: lucie.sysova@szif.cz. 

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: 

 

Ing. Lucie Sýsová          Ing. Libuše Beranová 
           koordinátorka CSV               manažerka 

  RO SZIF Brno      MAS Brána Vysočiny 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YukNfNq8kESZH7lxr-Ye2aP8t-TWgTJClarEMzX_QEdUMUhOSjg0SU9HREtETzBWOEFVU1JIRVo2QS4u
http://www.szif.cz/

