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REGION HANÁ 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ  
 

Region HANÁ  

zve na zasedání operační skupiny pro zemědělství 
 

ZEMĚDĚLCI A ZEMĚDĚLSKÉ SUBJEKTY   

–  ZAPOJENÍ  DO ROZVOJE VENKOVA–  

 
Vážení zemědělci,  
dovolujeme si Vás jako zástupci operační skupiny pro zemědělství pozvat k diskusi na téma: 
„Zemědělská strategie Regionu Haná“. Zasedání operační skupiny je určeno zemědělcům a 
zástupcům zemědělských subjektů, kteří byli vytipováni jako vhodní poradci k připomínkování 
nově vznikající zemědělské strategie MAS Regionu Haná. Zasedání bude sloužit k navázání 
kontaktu se zástupci MAS Region HANÁ a k informování v oblasti podpory prostřednictvím 
dotačních programů EU (LEADER). 
 

Seminář se uskuteční v prostoru sídla MAS Regionu Haná, náměstí T. G. Masaryka čp. 99, 
Náměšť na Hané, v úterý 6. 1. 2015 od 14:30 hodin.  
 

Zveme všechny k diskusi na téma:  

1) Zemědělci a zemědělské subjekty na našem území – analýza, zhodnocení, činnost 
Základní informace o zemědělství v našem regionu, o činnosti a potřebách 
zemědělských podnikatelů. Výstupy z dotazníkového šetření. Diskuse k analýze pro 
doplnění chybějících skutečností. 

2) Dotační programy – příležitost pro podporu činnosti zemědělských subjektů 
Prezentace dotací z programu LEADER, principy přípravy projektů, realizace projektů. 
Inspirace, tipy pro přípravu projektů, příklady dobré praxe. 

3) Příprava strategie – oblast podpory zemědělství pro období 2015 – 2020 
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 pondělí, 5. 1. 2015. 
 
Těšíme se na setkání s vámi  
 
Ing. Jaroslav Brzák,  
Manažer MAS Region HANÁ, o.s. 
 
Ing. Pavel Solovský a Bc. Kateřina Sedlářová 
Externí pracovníci pro plánování zemědělské strategie MAS Region HANÁ, o.s. 
 
Mgr. Marta Husičková,  
Předsedkyně MAS Region HANÁ, o.s. 
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