Celostátní síť pro venkov pro Vás v 1. polovině roku 2019 v Pardubickém kraji připravuje
1. Jednotná žádost (okresní semináře)
 Termín a místo: Březen-duben 2019, Pardubický kraj.
 Cíl: Seznámení s možnostmi a prioritami Programu rozvoje venkova, s operacemi/opatřeními Programu
rozvoje venkova obsaženými v Jednotné žádosti a se souvisejícími dotačními tituly.
 Cílová skupina: Potenciální žadatelé, podnikatelské subjekty zabývající se zemědělstvím, potravinářstvím a
lesnictvím, zájemci o problematiku.
2. Mezikrajská konference MAS Pardubického a Olomouckého kraje (konference s exkurzí)
 Termín a místo: Březen-červen 2019, Pardubický kraj.
 Cíl: Účelem konference je reflektovat na platformě zainteresovaných aktérů rozvoje venkova současný stav
realizace politiky rozvoje venkova. Snahou CSV bude představit, analyzovat a diskutovat aktuální otázky
a přístupy v implementaci SCLLD, a dále komunikovat a sdílet v rámci mezikrajské spolupráce MAS
Pardubického a Olomouckého kraje osvědčenou praxi, ověřené postupy a příklady dobré praxe právě v
implementaci SCLLD se zaměřením na požadavky a podněty plynoucí z aktuální situace (vyhlašování výzev,
hodnocení a výběr projektů, animační aktivity, evaluace a monitoring apod.).
 Cílová skupina: Zástupci a členové MAS Pardubického a Olomouckého kraje, zástupci státní správy a další
zájemci o problematiku rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím aktivit a nástrojů místních iniciativ.
3. Sdílení současných poznatků k vybraným okruhům rozvoje venkova a zemědělství (seminář)
 Termín a místo: Březen 2019, Pardubický kraj.
 Cíl: Seminář určený převážně pro zástupce z řad zemědělské veřejnosti je zaměřen na aktuality v PRV,
na integrovanou ochranu a racionální výživu rostlin, na přijímání, postupy a výsledky inovací.
 Cílová skupina: Odborná zemědělská veřejnost, potenciální žadatelé PRV, partneři CSV a další zájemci
o problematiku.
4. Aktuální témata pro zástupce agrárního sektoru při realizaci Programu rozvoje venkova 2014-2020 (seminář
s exkurzí)
 Termín a místo: Květen-červen 2019, Pardubický kraj.
 Cíl: Seminář určený převážně pro zástupce z řad zemědělské veřejnosti s exkurzí po polních pokusech
a projektech PRV je zaměřen na praktické a odborné informace z aplikace některých opatření PRV
a souvisejících zemědělských postupů.
 Cílová skupina: Odborná zemědělská veřejnost, potenciální žadatelé PRV, partneři CSV a další zájemci
o problematiku.
5. Realizace nástrojů politiky rozvoje venkova s vazbou na sektor lesního hospodářství (seminář s exkurzí)
 Termín a místo: Duben-červenec 2019, Pardubický kraj (případně Královéhradecký kraj).
 Cíl: Výměna know-how, zkušeností a dobré praxe s realizací projektů při čerpání podpor z evropských fondů
pro lesnické subjekty. Exkurze po vybraných příkladech realizovaných projektů PRV s akcentem na dobrou
praxi dotační politiky.
 Cílová skupina: Subjekty sektoru lesního hospodářství, odborná veřejnost a další potenciální žadatelé.

6. Význam školkařského oboru v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí a možnosti jeho rozvoje v kontextu
Společné zemědělské politiky (exkurze zahraniční)
 Termín a místo: Červen-srpen 2019, předběžně Německo, Holandsko a Belgie.
 Cíl: Umožnit školkařským specialistům a odborníkům sdílení zkušeností ze zahraničí s realizací politiky
rozvoje venkova se zaměřením na inovativní investice ve školkařském sektoru a využití moderních
technologií šetrných k životnímu prostředí. Využití zahraničních zkušeností při projektech hospodaření
s vodou ve školkách a využití udržitelných komponentů do školkařské prvovýroby.
 Cílová skupina: Odborná veřejnost – zástupci školkařské prvovýroby a výzkumných institucí, případně další
zájemci o problematiku, zástupci státní správy.

