Celostátní síť pro venkov pro Vás ve 2. polovině roku 2018 v Jihočeském kraji připravuje
1. Setkání partnerů Sítě Jihočeského kraje
 Termín a místo: 24. 8. 2018, v konferenčních prostorách Agrární komory na Agrosalonu Země Živitelka 2018
v pavilonu R3 v Českých Budějovicích
 Cíl: Setkání bude sloužit k propagaci CSV a PRV, zhodnocení fungování Sítě, diskuzi nad aktualizací
regionálního plánu pro rok 2018 a přípravě plánu pro rok 2019, výměně získaných zkušeností mezi partnery
Sítě
 Cílová skupina: partneři CSV
2. Dotační možnosti v Programu rozvoje venkova 2014-2020 - podzimní, 7. kolo PRV
 Termín a místo: září/říjen 2018, okres České Budějovice
 Cíl: Účelem semináře je seznámit potencionální žadatele se specifickými podmínkami jednotlivých opatření
PRV pro období 2014-2020, předání zkušeností, vyhodnocení chyb z předchozích kol příjmu žádostí PRV.
Prezentace příkladů dobré praxe
 Cílová skupina: zemědělci, lesníci, osoby podnikající v oblasti agroturistiky, potencionální žadatelé, partneři
CSV
3. Lesnické podpory Programu rozvoje venkova 2014-2020 – 7. kolo
 Termín a místo: září/říjen 2018, okres Písek
 Cíl: Účelem semináře je seznámit potencionální žadatele se specifickými podmínkami jednotlivých opatření
PRV pro období 2014-2020, předání zkušeností, vyhodnocení chyb z předchozích kol příjmu žádostí PRV.
Prezentace příkladů dobré praxe a dalších dotačních nástrojů
 Cílová skupina: zemědělci, lesníci, potencionální žadatelé, partneři CSV
4. Slavnosti plodů
 Termín a místo: říjen 2018, okres Strakonice, Prachatice
 Cíl: Realizace slavností je ukázkovým příkladem dobré praxe – podpory rozvoje místního hospodářství,
využívání místních zdrojů včetně lidových, podpory zaměstnanosti v místě, především v zemědělství –
specificky ovocnářství a také v oblasti navazujícího zpracování potravin a dalších služeb. Tradičně
Slavnostem plodů také předchází cykloturistická akce – propagační jízda ovocnými sady doprovázená
prezentací místního kulturního a přírodního dědictví. V rámci této akce CSV bude představovat Program
rozvoje venkova a jeho úspěšné projekty
 Cílová skupina: obyvatelé mikroregionu, venkovských oblastí, potenciální spotřebitelé, místní producenti,
zemědělské podniky a další

5. Za lepší venkov VIII
 Termín a místo: říjen/listopad 2018, okres Písek
 Cíl: Setkání bude sloužit k výměně získaných zkušeností mezi zúčastněnými. K výměně zkušeností v oblasti
podpor PRV, ale i podpor z dalších finančních nástrojů pro podporu venkova v návaznosti na SCLLD. Dále k
výměně zkušeností z již realizovaných projektů PRV se zaměřením na konkrétní projekty spolupráce
 Cílová skupina: zástupci MAS, Svazků obcí, zastupitelů obcí, státních orgánů, podnikatelů v zemědělství a
ostatních podnikatelů pohybujících se ve venkovském prostoru
6. Cesta za příklady dobré praxe III
 Termín a místo: září/říjen 2018, Česká republika
 Cíl: Exkurze bude sloužit k předání příkladů dobré praxe a k výměně zkušeností v rámci realizace projektů
podpořených z Programu rozvoje venkova. Konkrétní příklady dobré praxe se tak stanou užitečným
příkladem pro další potencionální žadatele. Společná exkurze je též příležitostí k neformálnímu setkání,
poslouží k propagaci realizovaných projektů a k navázání další spolupráce pro další plánovací období
navazující na aktivity již v území realizované
 Cílová skupina: partneři Sítě, žadatelé PRV
7. Dobré příklady investičních podpor v zemědělství neznají hranic
 Termín a místo: září/říjen 2018, Česká republika, Rakousko
 Cíl: V rámci exkurze budou účastníci seznámeni s úspěšnými projekty realizovanými v rámci PRV (Česká
republika), v rámci LEADER (Rakousko). Příklady dobré praxe mohou být dobrou inspirací potencionálním
žadatelům o dotace z PRV 2014-2020. Akce bude také dobrou příležitostí pro účastníky navázat nové
přeshraniční kontakty a spolupráci
 Cílová skupina: partneři CSV, zemědělci, potravináři, potencionální žadatelé z PRV
8. Exkurze za příklady dobré praxe II.
 Termín a místo: září/říjen 2018, Česká republika, Rakousko
 Cíl: Cílem exkurze je představení a propagace úspěšně realizovaných projektů a konkrétních příkladů dobré
praxe, které pomohou při čerpání dotací z PRV, případně pomohou navázat nová partnerství
 Cílová skupina: MAS, subjekty podnikající v zemědělství a potravinářství a další subjekty zapojené do
implementace CLLD
9. Odborná exkurze Zemědělství na Šumavě
 Termín a místo: září 2018, Šumava
 Cíl: Cílem exkurze je věnovat pozornost nastupující generaci zemědělců, farmářů a producentů potravin. Je
potřeba, aby mladí začínající zemědělci a farmáři získali praktické zkušenosti a příklady dobré praxe v oblasti
čerpání dotací z PRV a v hospodaření v nepříznivých klimatických podmínkách.
 Cílová skupina: mladí, začínající a budoucí zemědělci, farmáři, podnikatelé

