
 

 

 

 

Seznámení potenciálních žadatelů spadajících do území MAS 

s pravidly nového programového období 2014 -2020 

 

Informace o semináři pro MAS Podbrněnsko 

 Čtvrtek 19. 3. 2015  

Sál městského úřadu Židlochovice 

 

  



 

 

 

 

 

       Informace o semináři pro MAS  

Grantedu – Institut pro evropské příležitosti, z.s., je neziskovou organizací, která se zabývá pořádáním vzdělávacích 
akcí s dotační problematikou, kde jsou účastníkům na jednom místě poskytovány komplexní informace o možnostech 
využití dotačních programů, důležitých změnách souvisejících s novým programovým obdobím 2014 – 2020, a také 
o možnostech financování, veřejných zakázkách a dalších tématech souvisejících se získáním dotace. 

 
Přínos akce pro účastníky: 

 Seznámení s novým systémem čerpání dotací z evropských fondů 

 Představení zásadních změn dotačních pravidel a související legislativy na jednom semináři  

 Srovnání nových programů s předchozím programovým obdobím  

 Získání přehledu o tom, kdo může být žadatelem a do jakých programů se zapojit  

 Možnost konzultace s odborníky 

 Obeznámení s novinkami spojenými s problematikou veřejných zakázek 

 Přehled o formách veřejné podpory z pozice příjemce i poskytovatele 

 Doporučení jak se správně připravit na nové programové období 

 
  



 

 

 

 

Seznámení potenciálních žadatelů spadajících do území MAS s pravidly nového 

programového období 2014 -2020 

 
 

Zasedací místnost Městského úřadu Židlochovice, Nádražní ulice 750  
 

 
08:10  Registrace účastníků 
 
08:30 Slavnostní zahájení, představení programu semináře 
               Zuzana Bokůvková, ředitelka  Grantedu – Institut pro evropské příležitosti,  z.s. 
  Ing. Jana Richterová – MAS Podbrněnsko, o.s.  
 
08:45    Představení  Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro zástupce obcí 
               Mgr. Ondřej Stolar, vedoucí oddělení územního rozvoje a vzdělávání, RENARDS dotační, s.r.o. 
 
09:15    Představení Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) pro zástupce obcí 

              Ing. Petr Novotný, vedoucí oddělení životního prostředí, RENARDS dotační, s.r.o. 
 
09:45     Představení činnosti Sdružení místních samospráv ČR 
               Mgr. Tomáš Chmela, Sdružení místních samospráv ČR 

 
10:15  Panel otázek a odpovědí 
 odpovídají Mgr. Ondřej Stolar a Ing. Petr Novotný 
 
10:30  Přestávka na kávu 
 
10:45  Podporované krajinné úpravy 

Zástupce partnera Grantedu 
 
11:00  Implementace fondů prostřednictvím jednotlivých MAS 

  
            Mgr. Ondřej Stolar, vedoucí oddělení územního rozvoje a vzdělávání, RENARDS dotační, s.r.o. 
 

11:30 Panel otázek a odpovědí 

              Mgr. Ondřej Stolar, vedoucí oddělení územního rozvoje a vzdělávání, RENARDS dotační, s.r.o. 

  

11:45   Slavnostní ukončení  a závěrečná káva 

 


