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

1. Začínáme podnikat v zemědělství – výživa hospodářských zvířat – vliv na zdraví a produkci
 Termín a místo: 18. 1. 2019, Poděbrady
 Cíl: Jednodenní akce – seminář – pro žáky středních škol a pro zemědělskou veřejnost. Seminář se bude zabývat
problematikou podnikání v zemědělství s důrazem na chov zvířat a welfare s ohledem na zásady výživy zvířat.
Představení dotačních možností a podmínek nezbytných k jejich získání. Předávání zkušeností, příklady správné i
nesprávné praxe.
 Cílová skupina: Studenti středních zemědělských škol, zemědělská veřejnost, partneři CSV
2. Dotace 2019 / Jednotná žádost
 Termín a místo: 25. 3. – 18. 4. 2019 – Praha, Mělnické Vtelno, Bezno, Straky, Němčice, Kutná Hora, Benešov,
Krásná Hora, Beroun, Kněževes, Zichovec
 Cíl: Školení (11 seminářů) určené pro seznámení široké veřejnosti s dotačními možnostmi v rámci Jednotné
žádosti - přímé platby, agroenvironmentální operace PRV, ekologické zemědělství, welfare. Předávání zkušeností
ze strany SZIF - příklady dobré a špatné praxe - administrace žádostí z předchozích let.
 Cílová skupina: zemědělská veřejnost
3. Vesnice roku 2019 - Cesta za stuhou
 Termín a místo: březen - duben 2019,
 Cíl: Motivační seminář k soutěži Vesnice roku 2019 určený pro zástupce obcí. Představení soutěže Vesnice roku.
Předávání zkušeností ze strany úspěšných účastníků z minulých let. Důraz bude kladen na Oranžovou stuhu,
která je oceněním za spolupráci obce se zemědělským subjekty a jejímž garantem je MZe.
 Cílová skupina: zástupci obcí, partneři CSV

4. Jarní zemědělec 2019
 Termín a místo: 20 – 24. březen 2019, Lysá nad Labem
 Cíl: Účelem účasti CSV na akci s velmi vysokou návštěvností je seznamovat veřejnost s Programem rozvoje
venkova a CSV. Po celou dobu konání akce bude probíhat prezentace příkladů dobré praxe, projektů PRV a
partnerů CSV. Jedná se 50. národní výstavu v Lysé nad Labem!
 Cílová skupina: široká veřejnost
5. „Česká kotlina - poušť nebo oáza?“
 Termín a místo: únor – březen 2019, Středočeský kraj
 Cíl: Provázanost s PRV - v kontextu s opatřením 19.2.1 - provádění operací v rámci SCLLD, dále vazba na Opatření
M01 - předávání znalostí a informační akce a Opatření M10 - Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO).
Představení možností zadržování vody v krajině a možnosti jejího maximálního využívání od obce po domácnost
- promítání tematického filmu, doplněného komentářem a diskusí k tématu, samostatná část pro studenty a
samostatná odborná přednáška s následnou diskusí a promítáním tematického filmu
 Cílová skupina: odborná i široká veřejnost

6. Středočeský venkov - zkušenosti s 1. polovinou období realizace PRV v rámci CLLD, vč. článků 19.3.1 a čl. 20
 Termín a místo: únor - březen 2019, Středočeský kraj
 Cíl: Dvoudenní regionální workshop, zaměřený ke sdílení praktických zkušeností v rámci realizace SCLLD, včetně
článků 19.3.1 a článku 20. Doplněno o exkurzi včetně představení příkladů dobré praxe.
 Cílová skupina: MAS
7. Exkurze za projekty PRV/CLLD
 Termín a místo:
a) 25. – 26. duben 2019, Lobeč (MAS Střední Polabí)
b) květen a červen 2019 (MAS Vyhlídky)
 Cíl: 2–4denní exkurze ČR určené aktérům venkovského prostoru. Cílem je inspirovat se a najít možnosti
spolupráce a financování, především v oblasti komunitně vedeného místního rozvoje, tedy dotace čerpané
pomocí MAS.
 Cílová skupina: MAS

8. Setkání partnerů
 Termín a místo: květen 2019, Středočeský kraj
 Cíl: Setkání s partnery CSV nad diskuzí problémů, které jsou aktuální ve venkovském prostoru Středočeského
kraje, vzájemná prezentace jednotlivých členů.
 Cílová skupina: MAS, partneři CSV, veřejnost
9. Agrolesnictví
 Termín a místo: únor – prosinec 2019, Středočeský kraj
 Cíl: Agrolesnictví a jeho možnosti, moderní agrolesnické systémy na orné půdě, ekologické aspekty pěstování
dřevin na zemědělské půdě, management agrolesnických systémů. Prezentace témat, diskuze, možnost
propojení s exkurzí na realizovaném projektu. Diskuze o možnostech Společné zemědělské politiky v roce 2020+.
Inovace v zemědělství. Jedná se o náhradu za nerealizovaný seminář z r. 2018.
 Cílová skupina: management a hospodáři lesnických firem, odborná veřejnost
10. Nizozemské rodinné farmy
 Termín a místo: únor – prosinec 2019, Nizozemsko
 Cíl: Cca 7denní exkurze pro odbornou veřejnost, především pro rodinné farmáře. Cílem exkurze bude seznámení
účastníků akce s příklady dobré praxe projektů realizovaných nejen v rámci Programu rozvoje venkova, ale také
dalších dotačních možností v rozvoji venkovského prostoru – v Nizozemí.
 Cílová skupina: odborná veřejnost
11. Mosty mezi teorií a praxí SŠ 2019
 Termín a místo: únor – prosinec 2019, Česká republika
 Cíl: Dvoudenní exkurze ČR pro mladé zemědělce a studenty, představení zemědělských podniků, zrealizovaných
projektů PRV- ekologické hospodaření, zemědělská prvovýroba, chovatelství, zpracovatelství.
 Cílová skupina: mladí zemědělci, studenti středních škol

12. Začínáme podnikat v zemědělství
 Termín a místo: duben 2019 (seminář), Poděbrady (exkurze), workshop v září
 Cíl: Seminář: Příklady dobré a špatné praxe. Téma technologie a welfare zvířat s ohledem na jejich zdravotní
stav. Představení dotačních možností a podmínek nezbytných k jejich získání. Předávání zkušeností, příklady
správné i nesprávné praxe.
 Cílová skupina: Studenti středních zemědělských škol, zemědělská veřejnost, partneři CSV
13. Setkávání teorie s praxí na venkově
 Termín a místo: únor – prosinec 2019, Středočeský kraj
 Cíl: Cca 2denní exkurze po projektech Leader a PRV ve vybraném území s prostorem pro diskusi mezi odborníky
a aktéry z praxe.
 Cílová skupina: odborná veřejnost
14. Exkurze „Chytrý venkov“
 Termín a místo: únor – prosinec 2019, Bavorsko
 Cíl: 2-3denní exkurze do Bavorska/SRN (Digitální vesnice) a MAS Pošumaví. Cílem bude seznámení se
s používáním nových „SMART“ technologií v praxi v širokém segmentu agrárního a venkovského prostoru a
porovnání jejich využití na české a bavorské straně hranic, včetně možnosti čerpání dotací na jejich využití.
 Cílová skupina: MAS, partneři CSV, zástupci obcí, odborná veřejnost
15. Farmářské video
 Termín a místo: únor – prosinec 2019
 Cíl: vytvoření videomateriálu prezentující úspěšné inspirující realizované projekty, a to jak vybrané, tak i
nevybrané z PRV
 Cílová skupina: odborná veřejnost, MAS, partneři CVS
16. Informační materiály
 Termín a místo: únor – prosinec 2019,
 Cíl: Soubor propagačního a informačního materiálu, který bude propagovat úspěšně zrealizované projekty PRV,
CSV a jejich partnerů nejen ve Středočeském kraji.
 Cílová skupina: odborná veřejnost, MAS, partneři CVS

