Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov
v první polovině roku 2017 v NUTS 2 Jihozápad

Celostátní síť pro venkov (CSV) se v prvním pololetí roku 2017 podílela na realizaci vzdělávacích,
propagačních akcí a akcí typu workshopů a exkurzí pro širokou zemědělskou veřejnost a všechny
ty, kteří se zajímají o politiku rozvoje venkova. O největší zájem byl o akce spojené s předáváním
informací v oblasti Programu rozvoje venkova (PRV), neprojektové dotace Programu rozvoje
venkova a Přímé platby, které jsou sdruženy do tzv. Jednotné žádosti.
Začátkem měsíce března se uskutečnil v Hotelu Palcát v Táboře XVII. ročník Manažerského,
marketingového a obchodního fóra zemědělců, potravinářů, výroby, obchodu, služeb,
bankovnictví a pojišťovnictví Jihočeského kraje a kraje Vysočina. Jednalo se o odborný
seminář zaměřený na aktuální problémy rozvoje venkova a zemědělství v ČR. V rámci akce byly
sdíleny příklady dobré i špatné praxe. Účastníci měli možnost získat nové kontakty, vize a širší
podvědomí o problémech a potřebách rozvoje venkova.
Pro zemědělské, potravinářské a lesnické subjekty se připravují ke každému vypsanému kolu
příjmu žádostí Programu rozvoje venkova odborné semináře, a proto se v březnu uskutečnily v
Jihočeském a Plzeňském kraji celkem čtyři semináře s názvem Program rozvoje venkova na
období 2014–2020, 4. kolo příjmu žádostí a jeden seminář Program rozvoje venkova
2014–2020 „lesnická opatření“, který se konal v Písku. Cílem seminářů byla potřeba
přiblížit potencionálním žadatelům možnosti čerpání dotací z Programu rozvoje venkova 20142020, seznámit je s pravidly jednotlivých dotačních titulů vyhlašovaných ve 4. kole příjmu
žádostí o dotaci a nastínit jimproblematiku hodnocení finančního zdraví a zadávacího/výběrového
řízení.
Od 10. do 18. dubna bylo zrealizováno celkem dvanáct seminářů s názvem Dotační možnosti
v agrárním sektoru (Jednotná žádost, Agroenvironmentální opatření PRV) ve všech
okresech Jihočeského a Plzeňského kraje. Pro velký zájem účastníků se 20. dubna ještě
uskutečnil odborný seminář na téma Agroenvitonmentálně – klimatická opatření a dotační
možnosti pro hospodaření v méně příznivých oblastech. Hlavním cílem seminářů bylo
předat účastníkům akce aktuální informace o PRV a o novinkách z oblasti Společné zemědělské
politiky v roce 2017, seznámit je s příklady dobré i špatné praxe při čerpání dotací a se
zkušenostmi z kontrol na místě. Tím by mělo dojít ke zmírnění chybovosti při podávání žádostí.
O tyto semináře byl značný zájem, o čemž svědčí proškolených 1 600 zúčastněných.
Poslední dubnovou akcí pořádanou Celostátní sítí pro venkov 26. – 27. dubna v Pasečné byl
odborný seminář Čerpáme dotace PRV i v novém programovacím období na téma
pozemkové úpravy. Účelem této akce bylo seznámit starosty obcí a hospodařící zemědělce
s přínosy pozemkových úprav a možnostmi dotační podpory z PRV včetně ukázky příkladu dobré
praxe z projektu zrealizovaného z PRV 2007-2013.

První exkurze se v letošním roce uskutečnila 3. května v zahraničí, v oblasti Bavorska s názvem
Učíme se od sousedů – příklady dobré praxe v Bavorsku. V dnešní době je velmi aktuální
téma zpracovávání produktů prvovýroby a jejich následný prodej. Účelem akce proto byla
potřeba představit cílové skupině z Plzeňského kraje příklady dobré praxe v oblasti zpracování a
prodeje produktů prvovýroby v Bavorsku, v regionu, který je v této oblasti velmi progresivní.
Druhým rokem se pořádala (6. května v Pištíně u Českých Budějovic) velmi úspěšná propagační
akce názvem Vaříme, pečeme a smažíme regionální potraviny a seznamujeme se
s jejich vznikem. První ročník této akce v loňském roce získal Cenu Hejtmana Jihočeského
Kraje v krajském kole soutěže Vesnice roku 2016 v Programu obnovy venkova v kategorii
Realizace úspěšného kulturně společenského záměru. V rámci akce se propagovaly úspěšné
projekty z PRV, propagovala se CSV a její aktivity v kraji. Dále se poutavou formou představilo
soužití obyvatel venkova a zemědělská výroba, například zpracování produktů velko i
malovýroby (ryby, med, mléko, brambory, sezonní ovoce, obilí) přímo před očima návštěvníků.
CSV ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky ČR, s.p. divize Horní Planá, uspořádala 13. května
exkurzi pro širokou veřejnost s názvem Týden lesů. Cílem akce bylo představení čtyř
realizovaných projektů z PRV (s tématikou obnovy lesního potenciálu po kalamitách a zavádění
preventivních opatření v lesích) a seznámení široké veřejnosti s hospodařením v oblastech
Natura 2000 na území Vojenského újezdu Boletice.
V budově Krajského úřadu Jihočeského kraje se uskutečnil 26. května vzdělávací a inspirující
workshop zemědělských výrobců, producentů regionálních potravin, organizátorů farmářských
trhů, provozovatelů prodejen, restaurací a jídelen orientovaných na místní potraviny, zástupců
dozorových organizací a odborné sekce Ministerstva zemědělství, daňových a marketingových
expertů s názvem Farmářská Burza, 5. ročník. Cílem akce bylo představit PRV 2014-2020,
opatření Spolupráce, s možnostmi navázat spolupráci mezi výrobci regionálních potravin,
zemědělskou veřejností a nevládními organizacemi v Jihočeském kraji.
Dvoudenní konference realizovaná v Sudoměřicích u Bechyně (od 22. do 23. června) s názvem
Jihočeský venkov 2017, byla poslední akcí pořádanou v první polovině roku 2017. Letošní
program Rok venkova nabízel pro účastníky konference prostor pro vzájemné sdílení zkušeností
a inspirací, příkladů dobré praxe a zkušeností v rámci uplatňování metody Komunitně vedeného
místního rozvoje (CLLD) mezi ziskovými a neziskovými organizacemi a dalšími organizacemi
působící v oblasti CLLD.
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