Celostátní síť pro venkov pro Vás ve 2. polovině roku 2018 v Plzeňském kraji připravuje
1. Dotační možnosti v Programu rozvoje venkova 2014-2020 – podzimní, 7. kolo PRV
 Termín a místo: 18. září 2018, Plzeňský kraj
 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
2. Venkovské EXPO 2018
 Termín a místo: 20. - 22. září 2018, Plzeň
 Cíl: Venkovské Expo má ukázat kvalitní život na venkově v Plzeňském kraji a to prostřednictvím prezentace
projektů realizovaných v rámci PRV. Tím dojde i k představení a propagaci Celostátní sítě pro venkov na
regionálně významné akci a k seznámení široké veřejnosti s úspěšnými projekty z PRV
 Cílová skupina: široká veřejnost
3. Slavnosti jablek
 Termín a místo: říjen 2018, vrch Krasíkov, okres Tachov
 Cíl: Seznámení široké veřejnosti s úspěšnými projekty z PRV, podpořit setkávání partnerů CSV a zájem o
regionální produkty. Ukázky možnosti financování z PRV
 Cílová skupina: široká veřejnost
4. Odborné agrární a potravinářské fórum Plzeňského kraje
 Termín a místo: říjen 2018, Plzeňský kraj
 Cíl: Propagace CSV a PRV na odborném diskuzním fóru se seminářem. Seznámení účastníků s aktuálními
problémy zemědělství a rozvoje venkova. Představení CSV a její činnosti, prezentace projektů realizovaných
z PRV
 Cílová skupina: manažeři zemědělské prvovýroby, společnosti spolupracující se zemědělskými podniky,
školství
5. Setkání partnerů Sítě Jihočeského a Plzeňského kraje
 Termín a místo: říjen/listopad 2018, Plzeňský kraj
 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. Součástí setkání bude exkurze.
 Cílová skupina: partneři CSV na krajské a regionální úrovni

6. Národní politika rozvoje venkova
 Termín a místo: listopad 2018, Plzeňský kraj
 Cíl: Cílem akce informovat zemědělskou veřejnost o aktuálním dění v zemědělské politice (SZP, národní
politika rozvoje zemědělství, Program rozvoje venkova a čerpání dotací v rámci tohoto programu). Součástí
akce jsou rovněž informace o nových metodách v obhospodařování zemědělské půdy, trendech ve výživě
hospodářských zvířat, možnostech pěstování škrobárenských brambor, atd. v návaznosti na dobrou
zemědělskou praxi a dobrou praxi v čerpání dotací z PRV. Akce je doplněna praktickou ukázkou
realizovaných projektů financovaných z PRV
 Cílová skupina: management zemědělských podniků, soukromí zemědělci
7. LEADER a CLLD v Plzeňském kraji – inspirativní projekty
 Termín a místo: prosinec 2018, Plzeňský kraj
 Cíl: Informování o existenci MAS, metody LEADER / CLLD a jednotlivých MAS působících na území
Plzeňského kraje.
 Cílová skupina: MAS, zemědělci, podnikatelé, obce, neziskové organizace

