Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov v první
polovině roku 2016 v NUTS2 Jihozápad
Zemědělství dnes a zítra
Datum a místo konání akce:
2. 2. 2016 - Areál společnosti Some Jindřichův Hradec s.r.o., Jarošovská 1267/II, J. Hradec.
Celkem se účastnilo semináře 127 osob.
Přední představitelé ze SZIF, MZe, PGRLF a z ČSZP informovali účastníky semináře o společné
zemědělské politice pro rok 2014-2020 a o aktuálním stavu v zemědělství.
Manažerské, marketingové a obchodní fórum zemědělců, potravinářů, výroby,
obchodu, služeb bankovnictví a pojišťovnictví Jihočeského kraje a kraje Vysočina
Datum a místo konání akce:
3. 3. 2016 - Hotel Palcát Tábor, 9. května 2471/2, Tábor
Celkem se účastnilo semináře 203 osob.
Zástupci organizací z Agrárních komor Jihočeského kraje a Kraje Vysočina a ze Státního
zemědělského intervenčního fondu (SZIF), Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond
(PGRLF) a předsedové zemědělských družstev a svazů hovořili o zemědělství v ČR a dotačních
titulech pro období 2014-2020 a zmínili výhledově, jakým směrem by se mělo zemědělství
ubírat.
Od ruchadla po GPS
Datum a místo konání akce:
17. 3. 2016 - ZŠ Josefa Hlávky, Na Jordáně 11 46, Přeštice
Celkem se účastnilo semináře 53 osob.
Účastníci semináře se dozvěděli o nových inovativních možnostech řízení strojů za pomoci GPS
a systému navádění strojů na pozemku a o využívání kamerových systémů při řízení
zemědělských strojů.
Manažerské, marketingové a obchodní fórum zemědělců, potravinářů, výroby,
obchodu, služeb bankovnictví a pojišťovnictví Plzeňského kraje
Datum a místo konání akce:
22. 3. 2016 - administrativní budova ZOD Mrákov, Mrákov 21, Domažlice
Celkem se účastnilo semináře 123 osob.
Zástupci organizací z Agrárních komor Plzeňského kraje, SZIF, PGRLF a předsedové
zemědělských družstev a svazů hovořili o zemědělství v ČR a dotačních titulech pro období
2014-2020 a zmínili výhledově, jakým směrem by se mělo zemědělství ubírat.
Agroenvironmentálně - klimatická opatření a dotační možnosti pro hospodaření
v méně příznivých oblastech
Data a místa konání akcí:
12. 4. 2016 - Hotel pod Hořicí, Obchodní družstvo Soběšice 166, okres Sušice
13. 4. 2016 - Hotel Růže, náměstí, Rožmberk nad Vltavou78, okres Český Krumlov
Celkem se účastnilo 100 osob na seminářích.
Na základě zvýšeného zájmu účastníků o semináře na téma Jednotná žádost 2016 se zaměřili
pracovníci SZIF oddělení příjmu žádostí a LPIS pro Jihočeský kraj na dotační tituly pro
hospodaření v méně příznivých oblastech a na podmínky Cross compliance a správné
zemědělské praxe. Jako součást semináře měli účastníci možnost navštívit bioplynové stanice.

Dotační možnosti v agrárním sektoru (Jednotná žádost, Agroenvironmentální
opatření PRV) – Jihočeský a Plzeňský kraj
Data a místa konání akcí Jihočeského kraje:
5. 4. 2016 - Kulturní dům Čejetice 155, okres Strakonice
6. 4. 2016 - Sál OÚ Nebahovy 38, Nebahovy okres Prachatice
6. 4. 2016 - Sál OÚ Vlastiboř 45, 392 01 Vlastiboř, okres Tábor
7. 4. 2016 - Clarion Congress Hotel, Pražská tř. 14, okres České Budějovice
7. 4. 2016 - ZD Kunžak, Střížovická 420, Kunžak, okres Jindřichův Hradec
7. 4. 2016 - Kulturní dům, Putim 198,397 01 Putim, okres Písek
8. 4. 2016 - Konibar Vejvoda s.r.o., U kostela 130, Kájov okres Český Krumlov
V Jihočeském kraji se účastnilo seminářů celkem 973 osob.
Data a místa konání akcí Plzeňského kraje:
4. 4. 2016 - Kulturní dům Chválenice 134, okres Plzeň
5. 4. 2016 - Kulturní dům v Hlavňovicích, Hlavňovice 3, okres Klatovy
6. 4. 2016 - Sokolka Stupno 232, okres Rokycany
7. 4. 2016 - Kulturně společenské centrum, Náměstí 1. Máje, Černošín, okres Tachov
8. 4. 2016 - ZOD Mrákov, Mrákov 21, okres Domažlice
V Plzeňském kraji se účastnilo seminářů celkem 627 osob.
Pracovníci SZIF oddělení příjmu žádostí a LPIS pro Jihočeský kraj školili účastníky semináře na
novinky, změny a podmínky dotací Jednotné žádosti 2016. Byly podány důležité informace
k Programu rozvoje venkova pro rok 2014-2020.
Program rozvoje venkova na období 2014-2020 „lesnická opatření“
Data a místa konání akcí:
11. 4. 2016 - aula VOŠ lesnické a Střední školy B. Schwarzenberga, lesnická 55, okres Písek
15. 4. 2016 - aula VOŠ lesnické a Střední školy B. Schwarzenberga, lesnická 55, okres Písek
Celkem se na seminářích účastnilo 104 osob.
V rámci semináře na lesnická opatření se účastníci akce dověděli o nových podmínkách
a pravidlech u jednotlivých operací v rámci 2. kola příjmu žádostí. Pracovníci SZIF z oddělení
metodiky a projektových opatření upozornili na nejčastější chyby, kterých se žadatelé
dopouštějí při vyplňování formuláře žádosti o dotaci a při zadávání výběrového řízení.
Dotační možnosti v programovém období 2014-2020 (2. kolo příjmu žádostí PRV)
– Jihočeský a Plzeňský kraj
Data a místa konání akcí Jihočeského kraje:
12. 4. 2016 - Hostinec na Dolánku, Pištín 56, okres České Budějovice
14. 4. 2016 - Sál obecného úřadu Vlastiboř, okres Tábor
Celkem se účastnilo 130 osob na seminářích v Jihočeském kraji.
Data a místa konání akcí Plzeňského kraje:
13. 4. 2016 - Hotel U Zeleného stromu, nám. Augustina Němejce 69, Nepomuk
14. 4. 2016 - Penzion a restaurace U Jandů, Běhařov 2, Běhařov – Úborsko
Celkem se účastnilo 100 osob na seminářích v Plzeňském kraji.
Pracovníci SZIF z oddělení projektových opatření a kontrol projektových opatření I představili
Program rozvoje venkova na období 2014-2020 a podali informace k pravidlům jednotlivých
operací 2. kola příjmu žádostí PRV. Upozornili na nejčastější chyby, kterých se žadatelé
dopouštějí při vyplňování formuláře žádosti o dotaci a při zadávání výběrového řízení.

20x20 pro rok 2020
Datum a místo konání akce:
25. 4 – 26. 4. 2016 - budova Rektorátu Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, Branišovská
1645/31a, České Budějovice
Dvoudenního setkání se celkem účastnilo 129 osob.
Na setkání se představili zástupci MAS Šumavsko z. s., Sdružení Růže, MAS Strakonicko, MAS
Pomalší a zrekapitulovali svou činnost, podpořené projekty a plány do budoucna. Účastníci
setkání se dále dozvěděli o aktuálních informacích z PRV a také o pravidlech pro MAS při
implementaci metody CLLD a o projektech spolupráce. Představitelé neziskových organizací,
obcí a zemědělci prezentovali své příklady dobré praxe a spolupráce.
Novela zákona č. 503/2012 Sb., a realizace společných zařízeních po pozemkových
úpravách
Datum a místo konání akce:
28. 4. – 29. 4. 2016 - Penzion Dobík, Pasečná 133, 382 73 Přední Výtoň
Semináře se účastnilo 50 osob.
Zástupci z Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj informovali zemědělce a starosty
o novele zákona č. 503/2012 Sb. a novele zákona č. 219/ 2000 Sb. a realizaci společných
zařízení po pozemkových úpravách a představili realizované projekty z Programu rozvoje
venkova 2007-2013. Druhý den semináře proběhla odborná exkurze v okolí, kde měli účastníci
možnost se seznámit se způsobem hospodaření v české a rakouské části Šumavy.
Vaříme, pečeme a smažíme regionální potraviny a seznamujeme se s jejich vznikem.
Představení techniky našich předků a současnosti.
Datum a místo konání akce:
7. 5. 2016 - Sportovně rekreační areál Pištín
Propagační akci navštívilo více než 1000 osob.
Touto akcí se podařilo přiblížit i neodborné veřejnosti možnosti čerpání zemědělských
i nezemědělských dotací z evropských fondů zejména z PRV a seznámit ji s příklady dobré
praxe a s ukázkou soužití obyvatel venkova a zemědělské výroby. Součástí akce byla výstava
zemědělské techniky minulosti a současnosti i moderní trendy v zemědělské výrobě. Celý den
se prováděly ochutnávky regionálních výrobků (pekařských a mléčných výrobků, ovocných
šťáv, pečeného čaje, zelňáků a koláčů). Akce měla velice kladné ohlasy a v krajském kole
soutěže Vesnice roku 2016 získala v Programu obnovy venkova v kategorii realizace úspěšného
kulturně společenského záměru Cenu hejtmana Jihočeského kraje.
Týden lesů
Datum a místo konání akce:
14. 5. 2016 - náměstí Horní Planá, okres Český Krumlov
Exkurze se účastnilo celkem 100 osob.
Cílem exkurzí byla potřeba informovat širokou veřejnost o realizovaných projektech PRV na
téma - Obnova lesnického potenciálu po kalamitách, podpora společenských funkcí lesů
a zavádění preventivních opatření.
V rámci exkurzí účastníci navštívili 2 projekty: 1. Obnova lesa po orkánu Kyrill ve vojenském
prostoru Boletice (reg. č. 08/003/2241a/231/000043),místo realizace - Knížecí Stolec.
2. Most přes Blanici na komunikaci Drážka (reg. č. 08/003/2241a/231/000043), místo realizace
- Boletice.

Setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov Jihočeského a Plzeňského kraje
Datum a místo konání akce:
19. 5. – 20. 5. 2016 - Střední škola zemědělská a potravinářská, Národních mučedníků
141, 339 01 Klatovy
Setkání se účastnilo 30 osob.
V rámci setkání se vzájemně představili partneři Celostátní sítě pro venkov Jihočeského,
Plzeňského kraje a představili aktivity společnosti, kterou zastupují. Druhý den pokračovalo
setkání exkurzí po projektech realizovaných z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS
Pošumaví.
Z farmy až na talíř – jak na prodej ze dvora
Datum a místo konání akce:
14. 6. 2016 - parkoviště u hradeb (Jiráskova ulice 785) Klatovy
Exkurze se účastnilo 33 osob.
Náplní exkurze bylo zpracování mléčné a masné produkce včetně jejího prodeje, tzv. ze dvora
a také ukázka úspěšných projektů zrealizovaných za podpory Programu rozvoje venkova.
Účastníci navštívili tři farmy – Biofarma Slunečná, ZEFA Volary, Farma KOFA. Biofarma
Slunečná a Farma KOFA připravily i malé pohoštění v podobě ochutnávek mléčných výrobků.
Jihočeský venkov 2016
Datum a místo konání akce:
20. 6. 2016 - stodola SŠ Aspera, Plástovice 5, okres České Budějovice
Konference se účastnilo 68 osob.
Jednotliví zástupci státních organizací, neziskových organizací, zemědělců, drobných
podnikatelů, místních akčních skupin, mikroregionů a z krajských i místních samospráv
pohovořili o zrealizovaných projektech z Programu rozvoje venkova. Informovali účastníky
konference, jak důležitá je inovace v rámci podpory obnovy venkova a spolupráce mezi
jednotlivými sektory.
Projekty spolupráce Jihočeských MAS
Datum a místo konání akce:
21. 6. 2016 - školicí středisko Aspera, Plástovice 5, okres České Budějovice
Setkání se účastnilo 30 osob.
Setkání bylo zaměřené na spolupráci v metodě CLLD jednotlivých MAS a na návrhy témat pro
projekty spolupráce. Zástupci MAS byli upozorněni na možnou mezinárodní spolupráci na
projektech česko-rakouské spolupráce. Značný zájem o mezinárodní spolupráci projevují i
finské MAS a MAS ze Slovinska.
Polní den, precizní zemědělství
Datum a místo konání akce:
29. 6. 2016 - náměstí Republiky 86 – areál SOU zemědělského a služeb, Dačice
Exkurze se účastnilo 100 osob.
Cílem exkurze bylo Zemědělské družstvo Jiřice u Miroslavi.
Účastníci exkurze byli seznámeni s inovativní postupy při jednotlivých agrotechnických
operacích na zemědělských pozemcích. Bylo jim teoreticky v dílnách vysvětleno a následně na
pozemcích předvedeno, jak šetrně se k půdě chovat (zabránit erozi a utužování půdy)a jak
sklízet plodiny, slámu, hnojit, podmítat, orat, připravit půdu před setím a zasít plodinu.
Zpracovala: Dita Haisová
Dne: 15. 9. 2016

