Celostátní síť pro venkov pro Vás v 1. polovině roku 2019 v Královéhradeckém kraji
připravuje

1. Jednotná žádost (okresní semináře)
 Termín a místo: březen-duben 2019, Královéhradecký kraj
 Cíl: Seznámení s možnostmi a prioritami Programu rozvoje venkova, s operacemi/opatřeními Programu
rozvoje venkova obsaženými v Jednotné žádosti a se souvisejícími dotačními nástroji.
 Cílová skupina: podnikatelské subjekty zabývající se zemědělstvím, potravinářstvím a lesnictvím, odborná
veřejnost a další potenciální žadatelé
2. Kulatý stůl 2019 (konference)
 Termín a místo: květen-červen 2019, Královéhradecký kraj
 Cíl: Seznámení s aktuálním stavem projednávání Společné zemědělské politiky po roce 2020, s novými
trendy v potravinářské výrobě, informace o realizaci inovací za podpory Programu rozvoje venkova.
 Cílová skupina: zástupci zemědělských a potravinářských subjektů, zástupci obcí a místních akčních skupin,
státní správy a samospráv.
3. Zemědělský den (propagační akce)
 Termín a místo: květen-červen 2019, Sovětice, Královéhradecký kraj
 Cíl: Potřeba propagace Celostátní sítě pro venkov a programu rozvoje venkova včetně příkladů dobré praxe
mezi širokou veřejnost na akcích s vysokou návštěvností. Cílem je podpořit zájem veřejnosti o zemědělství
a venkov
 Cílová skupina: široká odborná i laická veřejnost, partneři Celostátní sítě pro venkov a další zájemci
o problematiku rozvoje venkova a zemědělství.
4. Realizace pozemkových úprav a jejich význam pro zlepšení funkčnosti krajiny (konference s exkurzí)
 Termín a místo: duben-červen 2019, Královéhradecký kraj
 Cíl: Potřeba komunikovat s cílovou skupinou tematické podpory v rámci Programu rozvoje venkova 20142020 za účelem výměny know-how, zkušeností a dobré praxe s realizací projektů. Zvýšení úrovně
informovanosti cílové skupiny o přínosech pozemkových úprav.
 Cílová skupina: Zástupci místních akčních skupin, obcí, vlastníci a uživatelé pozemků, státní správa, široká
veřejnost.
5. Aktuální přístupy k přípravě a realizaci Pozemkových úprav (seminář s exkurzí)
 Termín a místo: duben-červen 2019, Královéhradecký kraj
 Cíl: Potřeba zvýšení informovanosti zájmové cílové skupiny o přínosech komplexních pozemkových úprav
a možnostech podpory záměrů v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020 prostřednictvím semináře
a ukázky realizace komplexních pozemkových úprav v území.
 Cílová skupina: Zástupci zemědělských a zpracovatelských subjektů, místních akčních skupin, obcí, vlastníci
a uživatelé pozemků, státní správa, Státní pozemkový úřad, široká veřejnost.

6. Zkušenosti s realizací projektů z Programu rozvoje venkova (exkurze zahraniční)
 Termín a místo: duben-listopad 2019, Královéhradecký kraj, Slovensko
 Cíl: Potřeba propagace a předávání informací o realizovaných projektech Programu rozvoje venkova, sdílení
zkušeností a vzájemná inspirace, snaha podpořit další subjekty v realizaci vlastních projektů ve venkovském
prostoru.
 Cílová skupina: Zástupci místních akčních skupin, zemědělských subjektů, obcí, široká odborná i laická
veřejnost.
7. Komunikační platforma SCLLD (workshop s exkurzí)
 Termín a místo: březen-listopad 2019, Královéhradecký kraj
 Cíl: Potřeba propagovat a informovat o realizovaných projektech Programu rozvoje venkova, inspirovat
a podpořit další subjekty v realizaci vlastních projektů ve venkovském prostoru, iniciovat výměnu
zkušeností, know-how a příkladů dobré praxe mezi venkovskými aktéry.
 Cílová skupina: Zástupci místních akčních skupin, zemědělských subjektů, obcí, státní správa, široká odborná
i laická veřejnost.
8. Zemědělství žije i na Královédvorsku (konference s exkurzí)
 Termín a místo: duben-listopad 2019, Královéhradecký kraj
 Cíl: Potřeba propagovat a informovat o realizovaných projektech Programu rozvoje venkova, inspirovat
a podpořit další subjekty v realizaci vlastních projektů ve venkovském prostoru, iniciovat výměnu
zkušeností, know-how a příkladů dobré praxe mezi venkovskými aktéry.
 Cílová skupina: Zástupci zemědělských, zpracovatelských a lesnických subjektů, místní aktéři v rámci
místních akčních skupin, obcí, školy, široká odborná i laická veřejnost.

