Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov
v první polovině roku 2016 v NUTS2 Střední Čechy

V prvním pololetí roku 2016 se Celostátní síť pro venkov angažovala především v oblasti
předávání informací. Stejně jako v předchozích letech jsme uspořádali odborné semináře pro
širokou zemědělskou veřejnost. Hlavním tématem byly zemědělské dotace, které jsou sdruženy
do tzv. Jednotné žádosti. Jedná se o přímé platby a dále o neprojektové dotace Programu
rozvoje venkova - dotace na plochu, popř. na hospodářská zvířata. Součástí seminářů byly
samozřejmě i informace o správné zemědělské praxi, kontrolách podmíněnosti a v neposlední
řadě postřehy z administrace žádostí - nejčastější chyby a prohřešky žadatelů.

Začátkem dubna tohoto roku jsme uskutečnili v úzké spolupráci s Krajským informačním
střediskem Středočeského kraje celkem 10 školení prakticky ve všech okresech Středočeského
kraje a i letos byla účast velmi hojná. Účast mnohdy převýšila naše očekávání a téměř i kapacitu
pronajatých prostor. Záměrem pořádaných školení bylo, aby v době příjmu žádostí o dotaci na
platební agenturu přicházel „poučený a připravený žadatel“.
Takřka vzápětí po maratonu školení na neprojektové dotace jsme
zrealizovali tři semináře věnované 2. kolu Programu rozvoje
venkova 2014-2020. Věnovali jsme se většině operací, které byly
ve druhém kole otevřeny. Největší zájem byl, jako již tradičně, o
operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců. Přednášející,
Ing. Pavel Černý, se zabýval jak podmínkami dotací, tak i další
nedílnou součástí – především finančním zdravím a výběrovým
řízením. Zástupci SZIF doplnili výklad o konkrétní příklady
správného postupu, avšak účastníkům se také dostalo několika
varování a názorných ukázek jak rozhodně nepostupovat.

Propagační část našich aktivit zastupovala v tomto pololetí především organizační spoluúčast na
cyklojízdě Slavnosti květů. Ta se uskutečnila 30. dubna a jednalo se o již devátý ročník. Trasa
měla čtyři tradiční zastavení: kostelík sv. Václava, EKOFRUKT Slaný, farmu Dryák a Ovocnářství
Matoušek. Celostátní síť pro venkov se podílela především na provozu a programu dvou stanovišť.
Ve společnosti EKOFRUKT Slaný proběhl výklad o fungování firmy, jejího technického
a technologického zázemí, krátká exkurze do minulosti a nastínění smělých plánů do let
budoucích. To vše bylo doplněno o informace o nezanedbatelné finanční pomoci díky projektům
Programu rozvoje venkova. Musíme zmínit např. rozšíření výrobní linky, modernizaci prostor pro
skladování a spolupráci při zavádění a optimalizaci nové technologie minimálně opracovaného
ovoce.

Farma Dryák se mimo jiné také zabývá pěstováním česneku a všichni milovníci této pochutiny
mohli ochutnat jeho sílu na smažených topinkách.
Na tomto stanovišti byl také umístěn informační stánek Celostátní sítě pro venkov. Ten informoval
účastníky o dotačních možnostech Programu rozvoje venkova, ukazoval příklady úspěšných
projektů z minulých let, které byly realizovány na území celé České republiky. Součástí stánku
byla také propagace partnera Celostátní sítě pro venkov a jednoho z pořadatelů – MAS
Přemyslovské střední Čechy o.p.s. I na tomto stanovišti získali účastníci nejen stravu duševní,
ale také drobné občerstvení těla.
Nutno připomenout, že celá akce probíhala na Ovocných stezkách ve Slaném a okolí, které
byly jako projekt financovány v rámci místní rozvojové strategie (osa IV. LEADER) v Programu
rozvoje venkova v programovém období 2007-2013.
Mosty mezi teorií a praxí. Tak jsme nazvali dvoudenní exkurzi zaměřenou na úspěšné projekty
zrealizované na území Moravského Slovácka. Ve dnech 5. a 6. května měli zástupci akademické
sféry sdružení do organizace Czech rural (především Česká zemědělská a Mendelova univerzita)
možnost seznámit se s aktivitami Místní akční skupiny Strážnicko. Cílem exkurze bylo představit
dotační možnosti Programu rozvoje venkova a ukázat jeho přínos nejen v oblasti materiálního,
ale i komunitního a sociálního rozvoje regionů, vytvořit prostor k diskuzi nejen mezi sférou
akademickou a praktickou, ale také mezi různými regiony ČR.

Témata exkurze byla opravdu rozmanitá – komunitní sklepy, obnovený pastevecký areál a salaš
Travičná, pozemkové úpravy, muzeum oskeruší i tzv. Hotařská búda, projekt Milion ovocných
stromů pro krajinu a v neposlední řadě představení obcí oceněných v rámci soutěže Vesnice roku.

První pololetí roku 2016 uzavírají dva odborné semináře věnované Pozemkovým úpravám. Ty
se uskutečnily v obcích Zichovec (okres Kladno) a Chotilsko (okres Příbram).
Semináře byly určeny především zástupcům obcí, nicméně byly otevřeny i široké veřejnosti.
Cílem bylo představit principy a procesy pozemkových úprav a aktéry, kteří do nich zasahují.
Právě proto byli hlavními řečníky zástupci Státního pozemkového úřadu (vždy zástupci z dané
okresní pobočky) a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy. Ti se s účastníky podělili nejen
o teoretické informace, ale především o zkušenosti ze své dlouholeté praxe. Výklad byl doplněn
o množství příkladů zrealizovaných pozemkových úprav a komplikací, které je provázejí.
Vždy byl dán také prostor pro starosty obcí, které si již pozemkovými úpravami prošly. Někteří
z nich byli velmi pozitivní a uvedli několik detailů, které vedly k nečekanému vylepšení situace
v obci. Samozřejmě, že zazněly i kritické hlasy. Nutno však dodat, že kritika nebyla směřována
k principům či procesu pozemkových úprav jako takových, ale spíše k některým konkrétním
krokům ze strany projektantské firmy či nejasnostem v komunikaci s pozemkovým úřadem.
Rozepře vznikly například kvůli vymezení tzv. biokoridorů a především kvůli určité zaslepenosti
některých účastníků.

Nicméně většina účastníků připustila, že v oblasti pozemkových úprav pozitiva převyšují nad
negativy. Pozemkové úpravy představují velký zásah do chodu v obci a mohou znamenat velké
rozepře vlastníků a těch, kteří na půdě hospodaří. Také vyžadují od účastníků osobní aktivitu
a přijetí mnoha kompromisů.
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