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 ZEMĚDĚLCI  A ZEMĚDĚLSKÉ SUBJEKTY  

–  Z AP OJE NÍ  DO RO ZV OJE  V E NKOV A –  

 
Vážení zemědělci,  
dovolujeme si Vás pozvat na důležitou schůzku v oblasti Zemědělské strategie Regionu HANÁ. 

Schůzka se bude týkat nasměrování návrhové části naší strategie, ze které budou vyplývat možné 
dotační projekty pro Vás v nejbližších letech. Na programu budou především konkrétní projekty a 
podnikatelské záměry, které bychom chtěli podporovat v rámci ISU (Integrovaná strategie území) 
2020 MAS Region HANÁ.  
  
Seminář navazuje na první pracovní schůzku, která se uskutečnila 6. 1. 2015. Cílem bylo 
navázání kontaktu se zástupci MAS Region HANÁ a  informování v oblasti podpory 
prostřednictvím dotačních programů EU (LEADER). Připomínkovala se také analytická část nově 
vznikající zemědělská strategie v rámci ISU 2020 MAS Region HANÁ.  
 
 

Seminář se uskuteční v prostoru sídla MAS Regionu Haná, náměstí T. G. Masaryka čp. 99, 
Náměšť na Hané, v pátek  5. 6. 2015 od 10:00 hodin.  
 

Zveme všechny k diskusi na téma:  

1) Analytická část zemědělské strategie – stručné shrnutí, zhodnocení, závěry 
Základní informace o zemědělství v našem regionu, o činnosti a potřebách zemědělských 
podnikatelů. Výstupy z dotazníkového šetření.  

2) Dotační programy – příležitost pro podporu činnosti zemědělských subjektů 
Program rozvoje venkova (PRV 2014 – 2020) – prezentace podporovaných oblastí a 
opatření, principy přípravy a realizace projektů.  

3) Příprava návrhové části Zemědělské strategie – v rámci ISU 2020 MAS Region HANÁ 
Diskuse o prioritách a typech projektů, které by zemědělské subjekty rádi předložili a na 
které by žádali podporu. Zapojení přítomných do přípravy strategického návrhu.  

4) Diskuse  
 Diskuse nad dalšími tématy a prostor pro veškeré dotazy 

 
Pokud ve svém okolí víte o dalších zemědělských subjektech, které by mohla problematika 
projektů a dotační podpory pro zemědělství zajímat, prosíme, předejte pozvánku. 
Prosíme, potvrďte svoji účast z důvodu zajištění dostatečné kapacity, nejpozději  
do čtvrtka, 4. 6. 2015 do 12.00 hod. 
 
Těšíme se na setkání s vámi! 
 
Ing. Jaroslav Brzák,  
Manažer MAS Region HANÁ, z.s. 
 
Ing. Pavel Solovský 
Externí konzultant  pro plánování zemědělské strategie MAS Region HANÁ, z.s. 
 
Mgr. Marta Husičková,  
Předsedkyně MAS Region HANÁ, z.s. 
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