Celostátní síť pro venkov pro Vás v 1. polovině roku 2019 v Moravskoslezském kraji
připravuje
1. Setkání partnerů CSV v Moravskoslezském kraji
 Termín a místo: únor, Moravskoslezský kraj
 Cíl: propagace CSV a PRV, zhodnocení fungování Sítě, prezentace schváleného plánu pro rok 2019,
předávání zkušeností s cílem zapojit většinu partnerů do činnosti Sítě ukázkou činnosti jednoho z partnerů
 Cílová skupina: partneři CSV
2. Seminář k příjmu Jednotné žádosti 2019
 Termín a místo: duben 2019, Moravskoslezský kraj (Otice, Palačov, Bruntál, Frýdek-Místek)
 Cíl: účelem seminářů je představit PRV 2014-2020 , především prováděná opatření PRV nařízením vlády, tzv.
přímé platby. Cílem je rovněž sdílení zkušeností, výměna informací v rámci realizace a administrace žádostí
a projektů.
 Cílová skupina: zemědělská veřejnost, potenciální žadatelé z PRV, partneři CSV
3. Venkov nás spojuje – PRV podporuje rozvoj venkova na Slovensku
 Termín a místo: 1. polovina května, Slovensko
 Cíl: dvoudenní zahraniční exkurze za příklady dobré praxe má povzbudit zájem o faremní hospodaření,
umožnit sdílení zkušeností s udržitelností projektů PRV a marketingem místních výrobků. Program bude
zaměřen na oblast Leader a spolupráci MAS, na diverzifikaci zemědělství a krátké dodavatelské řetězce.
 Cílová skupina: odborná zemědělská veřejnost, mladí začínající zemědělci, MAS, neziskové organizace,
odběratelé potravin, partneři CSV
4. Moderní minulost 2
 Termín a místo: duben - červen, Moravskoslezský kraj
 Cíl: navázat na úspěšnou loňskou akci ukázkou provázání tradic s moderním životním stylem, opakovaně
inspirovat potenciální žadatele z PRV díky teoretickým i praktickým ukázkám možností diverzifikace
zemědělských i nezemědělských činností v návaznosti na dotační možnosti podpory z PRV
 Cílová skupina: mladí začínající zemědělci, zemědělská i nezemědělská veřejnost, potenciální žadatelé z PRV,
partneři CSV
5. Učíme se navzájem 4: „Změnili jsme klima, teď změňme sebe, ještě je čas sázet stromy“
 Termín a místo: červen – červenec, Moravskoslezský kraj
 Cíl: sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe mezi aktéry působícími v oblasti CLLD. Dvoudenní konference
nabídne pestrý program orientovaný hlavně na problematiku hospodaření v krajině a vypořádání se
s důsledky klimatických změn s ohledem na optimální využití opatření PRV. Dále bude zařazen blok
konzultací s odbornou veřejností k přípravě Strategického plánu SZP.
 Cílová skupina: MAS, odborná zemědělská veřejnost, zástupci neziskových organizací a veřejné správy, další
partneři CSV

6. Propagace PRV a CSV
 Termín a místo: v průběhu celého roku
 Cíl: vytvoření nového propagačního tištěného materiálu má za cíl obecně zvýšit povědomí o CSV a PRV,
o možnostech spolupráce a čerpání finančních prostředků. Materiály by měly srozumitelnou a atraktivní
formou zaujmout hlavně potenciální partnery Sítě a potenciální žadatele z PRV a poukázat na význam PRV
a souvisejících aktivit CSV
 Cílová skupina: široká veřejnost, potenciální žadatelé PRV, partneři CSV

