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Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov ve druhé
polovině roku 2018 v NUTS 2 Střední Čechy

Výměna know-how, zkušeností a dobré praxe
Stejně jako v předchozích letech se i ve druhém pololetí roku 2018 středočeská Celostátní síť pro
venkov (CSV) angažovala na úseku sdílení a přenosu informací v oblasti Programu rozvoje venkova
(PRV) 2014—2020 a možnostech čerpání dotací.
V polovině srpna byl uspořádán dvoudenní seminář určený především pro zástupce místních
akčních skupin, jehož cílem bylo seznámit účastníky s využitím SMART řešení pro venkov
v přímé souvislosti s implementací PRV v příslušných regionech. Dalším tématem byla metoda
komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) a její perspektivy v období 2020+.
Na konci září se také konala dvoudenní exkurze za úspěšnými projekty CLLD na území MAS
Šumperský venkov, kterého se účastnily 2 desítky především starostů obcí ve Středočeském kraji.
Cílem exkurze bylo seznámit účastníky akce s úspěšně zrealizovanými projekty PRV a dalšími dotačními
možnostmi v rozvoji venkovského prostoru.
V listopadu CSV uspořádala seminář pro mladé začínající zemědělce a studenty středních
zemědělských škol, jehož cílem bylo především seznámit účastníky s problematikou podnikání
v zemědělství s důrazem na chov zvířat a welfare s ohledem na ukazatele reprodukce zvířat.
Pro stejnou cílovou skupinu zájemců pak byla uspořádána v prosinci třídenní exkurze s cílem
inspirovat mladé a potenciální zemědělce k zahájení činnosti, během které bylo navštíveno
několik zemědělských provozů. V nich mohli zájemci sledovat různé typy chovu hospodářských zvířat,
zejména masného a mléčného skotu.

Propagační aktivity
V říjnu 2018 se středočeská CSV, podobně jako v roce předchozím, spolupodílela na propagaci PRV na
prodejně-kontraktační výstavě Podzimní zemědělec v Lysé nad Labem. CSV se na výstavě prezentovala
na výstavním prostoru SZIF. Na stánku byl pro návštěvníky zajištěn informační servis v podobě
informačních materiálů, a to hlavně informací týkajících se dotačních možností z PRV (na projektové i
neprojektové dotace). Dále zde byli prezentováni partneři CSV a jejich aktivity. Na stánku SZIF byly
také představeny národní dotace, přímé platby a další dotace na plochu. Vzhledem k letošním
klimatickým podmínkám byly dotazy často kladeny na problematiku vyplácení kompenzací vzniklých se
suchem. Byly prezentovány i další složky SZIF, jako např. kvalitní potravina (Klasa), Regionální
potravina, program Mléko do škol, Ovoce a zelenina do škol a další.

PRV propagovala středočeská CSV i další cestou, a to vydáním propagační brožury o úspěšných
projektech PRV, o nichž byly se zástupci příjemců dotací uvedeny v brožuře rozhovory. Na tvorbě
brožury se spolupodílel Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, který je zároveň i partnerem
středočeské CSV.
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