Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov
v první polovině roku 2017 v NUTS2 Střední Čechy
Vzdělávací a informační aktivity
V prvním pololetí roku 2017 se Celostátní síť pro venkov angažovala především v oblasti
vzdělávání a přenosu informací. Stejně jako v předchozích letech jsme uspořádali odborné
semináře pro širokou zemědělskou veřejnost. Hlavním tématem byly zemědělské dotace, které
jsou sdruženy do tzv. Jednotné žádosti. Jedná se o přímé platby, a dále o neprojektové dotace
Programu rozvoje venkova - dotace na plochu, popř. na hospodářská zvířata. Součástí seminářů
byly samozřejmě i informace o správné zemědělské praxi, kontrolách podmíněnosti a
v neposlední řadě postřehy z administrace žádostí - nejčastější chyby a prohřešky žadatelů.
V letošním roce jsme v termínu od 27. března do 13. dubna uskutečnili, v úzké spolupráci
s Krajským informačním střediskem Středočeského kraje, celkem 11 školení ve všech okresech
Středočeského kraje, a i letos byla účast velmi solidní; obvykle na úrovni třetiny žadatelů
v okrese. Záměrem pořádaných školení bylo, aby v době příjmu žádostí o dotaci na platební
agenturu přicházel „poučený a připravený žadatel“.
Pro potencionální žadatele Programu rozvoje venkova byl dne 21. března uspořádán seminář
ke 4. kolu příjmu žádostí Programu rozvoje venkova 2014-2020. Účastníci semináře byli
prostřednictvím přednášejícího Ing. Tomka seznámeni s jednotlivými operacemi 4. kola příjmu
žádostí. Důraz byl kladen především na tyto tři operace: 6.4.1 Investice do nezemědělských
činností, 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, 6.4.2 Podpora agroturistiky. Ing. Tomek
také účastníkům nastínil problematiku hodnocení finančního zdraví a věnoval se rovněž
zadávacím a výběrovým řízením. Zástupci SZIF doplnili výklad o konkrétní příklady správného
postupu, avšak účastníkům se také dostalo několika varování a názorných ukázek jak rozhodně
nepostupovat.
Motivační seminář k soutěži Vesnice roku 2017 nazvaný Cesta za stuhou byl určen
starostům, zastupitelům a dalším příznivcům této inspirativní soutěže, která letos vstupuje do
svého 23. ročníku a na jejímž začátku stál Spolek pro obnovu venkova, významný partner
Celostátní sítě pro venkov. Na semináři byly představeny pravidla soutěže, myšlenky, principy
a vyhlašovatelé. Prezentace měly především úspěšné obce, které představily své projekty a
zkušenosti z minulých ročníků. Proběhla také prohlídka obce.
Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova
k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní
programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Ministerstvo
zemědělství je jedním z vyhlašovatelů a současně garantem Oranžové stuhy – ocenění, které je
zaměřeno na hledání dobré spolupráce obcí se zemědělskými subjekty.
Odborné semináře Pozemkové úpravy v okrese Beroun a okrese Kutná Hora byly určeny
především zástupcům obcí, nicméně byly otevřeny i široké veřejnosti. Cílem bylo představit
principy a procesy pozemkových úprav a aktéry, kteří do nich zasahují. Právě proto byli hlavními
řečníky zástupci Státního pozemkového úřadu (vždy zástupci z dané okresní pobočky) a
Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy. Ti se s účastníky podělili nejen o teoretické
informace, ale především o zkušenosti ze své dlouholeté praxe. Výklad byl doplněn o množství
příkladů zrealizovaných pozemkových úprav a komplikací, které je provázejí. Seminář v okrese
Kutná Hora byl navíc doplněn o exkurzi na zrealizovanou pozemkovou úpravu v obci Opatovice
I, konkrétně se jednalo o obnovu rybníka Katovna.

Blok teoretických a praktických přednášek a prezentací Začínáme podnikat v zemědělství Chov zvířat a welfare (12. dubna, Poděbrady) navazuje na úspěšný projekt, kterým
středočeská Síť pro venkov oslovuje studenty a mladé zemědělce a představuje jim určité oblasti
zemědělského podnikání jak z pohledu teorie, tak i z praktické stránky.
Program byl zaměřen na představení dotačních možností Programu rozvoje venkova spojených
s chovem zvířat, podmínky Cross compliance, nákazovou situaci v ČR či zkušenosti z kontrol
přímo v zemědělských podnicích ze strany Státní veterinární správy. Pomyslnou druhou stranu
barikády ukázali účastníkům zástupci zemědělských podniků a společností, které se starají právě
o dobré životní podmínky zvířat.

Propagační aktivity
Prodejně-kontraktační výstava ZEMĚDĚLEC 2017 se uskutečnila již po čtyřiačtyřicáté v areálu
výstaviště v Lysé nad Labem. Jarní výstava je tradičně nejnavštěvovanější akcí v regionu. Je
totiž jednou z prvních výstav toho druhu v České republice a početný národ zahrádkářů
a zemědělců se nemůže dočkat, až paprsky jarního slunce probudí přírodu. Výstavy se zúčastnili
vystavovatelé z mnoha oblastí: zemědělská mechanizace, zemědělské potřeby a nářadí, drobné
zemědělské stavby, oplocení, závlahy, hnojiva, komposty, zemina, regály, nádoby a pomůcky
pro uskladnění, zemědělská a zahrádkářská literatura, bio produkty, zpracování zemědělských
produktů. Zajímavý byl také doprovodný program - Jaro s koňmi a jezdecký festival a Polabský
motýl 2017(soutěž v aranžování květin studentů středních zahradnických škol).
Celostátní síť pro venkov se prezentovala v rámci prostoru expozice Státního zemědělského
intervenčního fondu v krytém pavilonu Výstaviště. Návštěvníci se mohli seznámit především
s dotačními možnostmi Programu rozvoje venkova 2014-2020. Byly připraveny informační
materiály a samozřejmě i kvalifikovaná obsluha odpovídala na odborné dotazy. Byly
prezentovány úspěšné projekty z minulého programového období PRV, což byla inspirace pro
potencionální žadatele v současném období. Pro návštěvníky stánku byla také připravena drobná
ochutnávka potravin nesoucích značku Klasa a také oceněných v soutěži Regionální potravina.

Exkurze
Pro studenty středních zemědělských škol a začínající zemědělce byla určena exkurze Mosty
mezi teorií a praxí. Hlavním cílem exkurze byly dva zemědělské podniky. AGRA Březnice a.s.,
která je klasickým zemědělským subjektem zabývajícím se živočišnou a rostlinnou výrobou.
Dvůr Čihovice pak zase představil účastníkům nový pohled na zemědělské podnikání - spojení
rodinné farmy s agroturistikou, vzděláváním a sociální integrací. Pro účastníky to byla vhodná
příležitost porovnání teoretických znalostí nabytých ve škole přímo s praxí, která je v poněkud
odlišném prostředí než jsou studenti zvyklí – Středočeský kraj vs. Jihočeský kraj.
Další zajímavé projekty podpořené v rámci Programu rozvoje venkova bylo pěstování,
zpracování a technika v Sadech Temelín a bioplynová stanice Jarošovice. Zpestřením programu
byla návštěva Jihočeského zemědělského muzea v Týnu nad Vltavou, které bylo podpořeno
z dalších Evropských fondů určených pro rozvoj regionů.

Exkurze na území Místní akční skupiny Lípa pro venkov nazvaná Kutnohorsko inspiruje se
uskutečnila počátkem června a její zaměření bylo především na aktivity spojené se jmenovanou
místní akční skupinou. Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je nedílnou součástí Programu
rozvoje venkova a spolu s programem LEADER přinášejí zajímavé investiční možnosti a pomáhají
zlepšovat kvalitu života ve venkovských oblastech, posilovat ekonomické prostředí a
zhodnocovat přírodní a kulturní dědictví.
Penzion Mlýn Pančava ve Zbraslavicích, Farma pana Cihláře, Vodní dům Želivka, Vodácké
muzeum a dětské dopravní hřiště ve Zruči nad Sázavou, Naučná stezka kolem tvrze v Malešově
či sdružení pro hipoterapii Dítě a kůň – to je výčet navštívených míst a projektů v rámci exkurze.
Každý z navštívených projektů byl typově jiný, každý byl velice zajímavý a všechny byly velmi
inspirativní. Účastníky této exkurze byli především zástupci obcí a dle ohlasů je právě toto typ
akcí, kterým by se měla Celostátní síť pro venkov věnovat i v budoucnu.

Ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem ČR jsme zrealizovali vzdělávací akci spojenou
s exkurzí - Pozemkové úpravy na vlastní oči. Akce byla rozdělena na dvě části – teoretickou
a praktickou. Nejprve byli účastníci seznámeni s principy a procesy pozemkových úprav.
Následovala exkurze na několik realizovaných úprav v okrese Mělník, konkrétně katastrální
území Kadlín, Liblice, Hostín a Vidim. Byla představena tzv. společná zařízení, která vznikla díky
komplexním pozemkovým úpravám financovaným z Programu rozvoje venkova a jiných
finančních zdrojů. Byly představeny hlavní i vedlejší polní cesty a biokoridory.

Pětidenní exkurzi Maďarské rodinné farmy pořádala Celostátní síť pro venkov ve spolupráci
s Asociací soukromého zemědělství Litoměřice a organizací Kisléptek za účelem prezentace
dobré praxe Programu rozvoje venkova na území Maďarska. V rámci exkurze byly navštíveny
jak farmy zabývající se chovem skotu, koní a prasat, tak také farmy s klasickou rostlinnou
produkcí či specializované na pěstování zeleniny, ovoce a představeno bylo rovněž maďarské
vinařství. K prohlídce byly vybrány ty farmy, které úspěšně zrealizovaly, nebo u nich právě
probíhá projekt v rámci Programu rozvoje venkova a pro srovnání také několik farem, kde tento
program využit nebyl.

Zpracovali: Ing. Veronika Tůmová, Ing. Martin Benda
Dne: 11. 7. 2017

