Celostátní síť pro venkov pro Vás ve 2. polovině roku 2018 ve Středočeském kraji připravuje
1. Podzimní zemědělec 2018
 Termín a místo: 4. – 7. září 2018, Lysá nad Labem
 Cíl: Propagace PRV a CSV v rámci výstavy Podzimní zemědělec 2018. Cílem je podpořit zájem veřejnosti o
zemědělství a venkov
 Cílová skupina: široká veřejnost
2. Informační materiály
 Termín a místo: září, říjen 2018
 Cíl: Propagovat úspěšně zrealizované projekty PRV, CSV a jejich partnerů.
 Cílová skupina: široká veřejnost
3. Středočeský venkov a CLLD 2018
 Termín a místo: 14. 8. - 15. 08. 2018, Lobeč
 Cíl: sdílení zkušeností a řešení problémů v rámci řízení pozemkových úprav a čerpaní dotací PRV 2014-2020.
 Cílová skupina: partneři CSV, zejména pak MAS
4. Za projekty CLLD pod Jeseníky
 Termín a místo: září 2018, Olomoucký kraj
 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 CSV, zejména pak MAS, žadatelé PRV
5. Agrolesnictví
 Termín a místo: říjen 2018, Průhonice
 Cíl: Představení agrolesnictví a všech možností, které nabízí v rámci propojení zemědělství, krajiny a
venkovského prostoru v souvislostech možností financování Programem rozvoje venkova a dalších EU
fondů. Informování o možnostech inovací v agrárním sektoru.
 Cílová skupina: zemědělská veřejnost
6. Mosty mezi teorií a praxí 2018
 Termín a místo: říjen 2018, Středočeský kraj
 Cíl: Účelem dvoudenní cesty budou ukázky zrealizovaných projektů z PRV popř. jiných dotačních programů.
Cílem je ukázat dobrou praxi při plánování i při samotné realizaci projektů. Dále pak představit možnosti,
které zemědělství nabízí a možnosti financování. Také představení dalších aktérů venkovského prostoru obce, MAS, mikroregiony.

 Cílová skupina: studenti, mladí zemědělci

