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Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov v první
polovině roku 2018 v NUTS 2 Střední Čechy

Výměna know-how, zkušeností a dobré praxe
V první polovině roku 2018 uspořádala středočeská Celostátní síť pro venkov (CSV) řadu inspirujících
aktivit, mezi kterými převažovaly, stejně jako i loňský rok, vzdělávací aktivity pro příjemce dotací
z PRV, zemědělskou veřejnost a aktéry ve venkovském prostoru.
V měsících březnu a dubnu se uskutečnilo, ve spolupráci s Krajským informačním střediskem
Středočeského kraje, celkem 11 školení na téma Jednotné žádosti. Účastníci byli akreditovanou
poradkyní J. Šamsovou seznámeni s dotačními možnostmi v rámci Jednotné žádosti. Byl kladen důraz
na novinky a změny oproti předchozím letům. Taktéž byly uvedeny informace o Správné zemědělské
praxi a kontrolách podmíněnosti (cross compliance).
Další ze vzdělávacích akcí bylo uspořádání semináře v rámci 6. kola příjmů žádostí PRV, kde byli
účastníci seznámeni s problematikou pravidel pro jarní kolo 2018, byly jim představeny nejen konkrétní
případy správného postupu, ale i příklady, jak se vyvarovat chyb při podávání žádosti o dotaci na
Portálu farmáře.
V dubnu se v obci Hvožďany uskutečnil motivační seminář v rámci soutěže Vesnice roku 2018,
ve kterém se účastníci dozvěděli jak o samotném harmonogramu a pravidlech hodnocení této soutěže,
tak i o zkušenostech úspěšných účastníků soutěže z předchozích let.
Na konci dubna CSV pořádala seminář věnovaný pozemkovým úpravám, na kterém se zájemci
seznámili jak s kompletním harmonogramem tohoto složitého procesu, tak zde prezentovali své
zkušenosti s pozemkovými úpravami zástupci z konkrétních obcí.

Aktivita středočeské CSV byla také věnována pořádání exkurzí - v březnu se mohli starostové obcí
inspirovat projekty CLLD na území MAS Kyjovské Slovácko a v květnu na území obcí Mělnicka.
Pro mladé začínající zemědělce a studenty středních zemědělských škol se uskutečnila exkurze po
zemědělských provozech, zaměřená byla především na problematiku zpracovatelství a chovatelství
v návaznosti na dotační možnosti PRV.
V červnu byla ve spolupráci s Asociací soukromého zemědělství uspořádána několikadenní exkurze po
rodinných farmách v Ústeckém kraji a v německém Sasku. Podařilo se sestavit pestrý program
z návštěv farem v oblasti saského příhraničí, kdy mohli účastníci přímo porovnat způsob a možnosti
hospodaření v obou členských státech EU.
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