
 

    

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj  
a Národní sítí Místních akčních skupin ČR si Vás dovoluje pozvat na seminář 

 

„Administrace výzev v rámci CLLD“ 
 

čtvrtek 5. nebo 12. května 2016 od 10:00 do 15:40 
Ministerstvo zemědělství, zasedací sál č. 400  

(Těšnov 17, Praha 1) 

 
Program semináře: 
 

09:30 registrace účastníků  
 

10:00 Zahájení, úvodní slovo: zástupce Ministerstva zemědělství     
 

10:15 blok Ministerstva zemědělství – Řídicí orgán PRV 
Téma: Vhodná preferenční kritéria a doporučení pro hodnocení projektů  

10:35 blok Státního zemědělského intervenčního fondu 

Téma: Práce s Portálem farmáře, informace o mechanismu kontroly Fichí, kontrola 
a vyhlašování Výzev MAS, podávání a příjem Žádostí o podporu, provádění kontrol 
podaných žádostí, registrace na SZIF, provádění změn v projektech  

11:30 blok Ministerstva pro místní rozvoj - OSMS   

Téma: Úvodní školení pro CSSF (systém pro vyhlašování výzev MAS), obecné 
informace o vyhlašování výzev  

13:00 přestávka na oběd (účastníci si zajišťují sami) 

14:15 blok Ministerstva pro místní rozvoj – Řídicí orgán IROP 
Téma: Systém hodnocení integrovaných projektů. 

14:45 blok Centra pro regionální rozvoj  
Téma: Informace k přípravě Žádosti o podporu z IROP 4.2 (Podklady pro hodnocení), 
způsobilost a vykazování režijních výdajů MAS v IROP 4.2, zadávání zakázek, žádost 
v ISKPK, režim kombinovaného financování, konzultační podpora k IROP 4.2 

15:15 Diskuse, různé 

15:40 Ukončení semináře 
 

Z každé MAS se mohou zúčastnit pouze 2 účastníci. Vzhledem k tomu, že součástí semináře je i úvodní 
školení pro práci se systémem CSSF, na základě kterého získají účastníci přístup do systému a potřebná 

oprávnění pro administraci Výzev MAS, doporučujeme vždy účast 2 osob za MAS (pro naplnění kontroly 4 očí 
při administraci Výzev MAS).  

Rezervace nutná. Registrace na seminář probíhá prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na tomto 
odkazu: http://nsmascr.cz/registrace-na-seminare-administrace-vyzev-v-ramci-clld/. V rámci registrace je 

možné dopředu zaslat otázky k jednotlivým blokům semináře. Registraci a komunikaci s účastníky zajišťuje 
Národní síť MAS ČR.  

Účast na semináři je bezplatná. V rámci jednání bude zajištěno drobné občerstvení. 

 

http://nsmascr.cz/registrace-na-seminare-administrace-vyzev-v-ramci-clld/

