Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov ve
druhé polovině roku 2017 v NUTS2 Střední Čechy
Výměna know-how, zkušeností a dobré praxe
Stejně jako v předchozích letech se i ve druhém pololetí roku 2017 středočeská Celostátní síť
pro venkov angažovala v oblasti sdílení a přenosu informací v oblasti Programu rozvoje venkova
2014-2020 a možnostech čerpání dotací.
V letním období byl uspořádán dvoudenní workshop Středočeský venkov a CLLD 2017,
kterého se zúčastnili zástupci místních akčních skupin Středočeského kraje. Workshop byl
zaměřen především na vzájemnou výměnu názorů mezi jednotlivými účastníky akce a
efektivnější nastavení realizace a implementace strategií CLLD.
Pro potencionální žadatele datací z Programu rozvoje venkova byl také na podzim uspořádán
seminář, a to k 5. kolu příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020. Účastníci
semináře se prostřednictvím lektora Ing. Tomka seznámili s jednotlivými operacemi 5. kola
příjmu žádostí. Důraz byl kladen především na nejžádanější operace 4.1.1 Investice do
zemědělských podniků a 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Ing. Tomek
také účastníkům nastínil problematiku hodnocení finančního zdraví a věnoval se rovněž
zadávacím 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.
Stejně jako v minulém pololetí, tak i v tomto se středočeská Celostátní síť pro venkov věnovala
odborným seminářům Pozemkové úpravy. První ze seminářů byl realizován na akademické
půdě České zemědělské univerzity v Praze a účastnili se jej vysokoškolští studenti, pedagogové,
zástupci státní správy a zemědělci. Druhý ze seminářů proběhl v Katusicích, v okrese Mladá
Boleslav a byl zacílen především na zástupce mladoboleslavských obcí, nicméně byl otevřen i
široké veřejnosti. Cílem seminářů bylo představit principy a procesy pozemkových úprav a
aktéry, kteří do nich zasahují. Ti se s účastníky akcí podělili nejenom o teoretické informace, ale
především o praktické zkušenosti. Právě proto byli hlavními řečníky zástupci Státního
pozemkového úřadu a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy. Ti se s účastníky seminářů
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.

Pro nadšené studenty a mladé začínající zemědělce byl opět uspořádán blok teoretických a
praktických přednášek a prezentací Začínáme podnikat v zemědělství – Cesty mléka. Ten
navázal na úspěšný projekt, kterým středočeská Celostátní síť pro venkov oslovuje studenty a
mladé zemědělce a představuje jim určité oblasti zemědělského podnikání jak z pohledu teorie,
tak i z praktické stránky. Program tohoto semináře byl zaměřen na podmínky nutné k zahájení
nebo rozvíjení činnosti zemědělské praxe s důrazem na chov mléčného skotu a zpracování mléka
a dotační možnosti z Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Propagační aktivity
Stejně jako na jaře, tak také na podzim propagovala středočeská Celostátní síť pro venkov
Program rozvoje venkova 2014-2020 v rámci prodejně-kontraktační výstavy ZEMĚDĚLEC
2017. Celostátní síť pro venkov se prezentovala v rámci prostoru expozice Státního
zemědělského intervenčního fondu v krytém pavilonu Výstaviště. Návštěvníci se mohli seznámit
především s dotačními možnostmi Programu rozvoje venkova 2014-2020. Byly připraveny
informační materiály a samozřejmě i kvalifikovaná obsluha odpovídala na odborné dotazy. Byly
prezentovány úspěšné projekty z minulého programového období Programu rozvoje venkova,
což byla inspirace pro potencionální žadatele v současném období. Pro návštěvníky stánku byla
taktéž připravena drobná ochutnávka potravin nesoucích značku Klasa nebo ocenění v soutěži
Regionální potravina.

Středočeská Celostátní síť pro venkov ve druhém pololetí roku 2017 prezentovala Program
rozvoje venkova 2014-2020, tedy příklady dobré praxe, také tištěnou formou. Byl vytvořen
leták Středočeská putování za úspěšnými projekty Programu rozvoje venkova, který
prezentuje exkurze z minulých let a dále také brožura Místní akční skupiny ve
Středočeském kraji, která informuje potencionální žadatele o jednotlivých místních akčních
skupinách působících ve Středočeském kraji a o možnostech Programu rozvoje venkova 20142020, které lze získat jejich prostřednictvím.
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