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Odborné semináře Sudoměřické školy obnovy venkova
OSA III - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace
hospodářství venkova
Opatření III.3 - týkající se vzdělávání a informování hospodářských
subjektů působících v oblastech, na něž se vztahuje osa III
III.3.1 Vzdělávání a informace
a) vzdělávací projekt

Popis projektu
Projekt se zaměřuje hlavně na posílení absorpční kapacity okresu Tábor. Sudoměřická
škola obnovy venkova má dlouhodobě zkušenosti s pořádáním vzdělávacích akcí zejména
pro malé obce. V rámci projektu chceme rozšířit činnost i na zemědělce diverzifikují svoji
činnosti, drobné podnikatele a NNO.
Ze zkušeností ze setkání se starosty obcí, neziskových organizací a podnikatelů
vyplynulo, že největším problémem je orientace v pravidlech dotačních titulů, resp. PRV.
Proto předkládáme projekt, jehož hlavním cílem jsou vzdělávací semináře zaměřené na
osu III Programu rozvoje venkova. Projekt je logickým naplněním rozvojové strategie
mikroregionu Lužnice.
Náplň projektu
V průběhu roku 2008 a 2009 proběhne celkem 10 cyklů vzdělávacích bloků, každý blok
bude v rozsahu šesti vyučovacích hodin a bude zahrnovat čtyři semináře.
1. vzdělávací blok: Kulturní tradice venkova, Příležitosti rozvoje venkova, Cestovní
ruch na venkově, Odborná exkurze
2. vzdělávací blok: Účetní a daňové podmínky mikropodniků, Diverzifikace činností
zemědělců v ČR a Rakousku – přednášejí se zkušenostmi z prostředí v Rakousku,
zajištění překladu, Řízení mikropodniku, Legislativa v podmínkách začínajícího
podnikatele
3. vzdělávací blok: Kdo nám pomůže aneb jak se orientovat v dotačních titulech
(EAFRD), Evropský projektový cyklus, Příležitosti rozvoje venkova, Management
projektu
Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou fyzické a právnické osoby se zájmem zahájit nebo rozšířit
podnikání, případně jiné působení na venkově v rámci podporovaných aktivit osy III PRV,
zejména z mikroregionu Lužnice.
Každý účastník obdrží vzdělávací materiály a osvědčení o absolvování jednotlivého
vzdělávacího bloku.
Zakončení projektu
Účastníci obdrží hodnotící dotazníky, ve kterých se budou moci vyjádřit k úrovni
vzdělávací akce, hodnotit její přínos a dávat případné návrhy pro následující akci.
Projekt povede ke zvýšení informovanosti subjektů na venkově o možnostech Evropské
unie pro rozvoj venkova, mobilizaci lidských, materiálních a finančních zdrojů venkova.
V konečném důsledku to povede ke zvýšení absorpční kapacity venkova a také
k zapojování veřejnosti v otázkách rozvoje venkova.

"EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH
OBLASTÍ"

