Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov
v druhé polovině roku 2017 v NUTS 2 Jihozápad
Celostátní síť pro venkov (CSV) se v druhém pololetí roku 2017 podílela na realizaci akcí typu
vzdělávacích seminářů, propagačních akcí, dále workshopů, odborných setkání a exkurzí
zaměřených na politiku rozvoje venkova.
Začátkem měsíce srpna se uskutečnil v budově MZe v Českých Budějovicích workshop s názvem
Kulatý stůl zájemců o čerpání dotace PRV 2014-2020, Operace 16.4.1. Horizontální a
vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů.
Cílem workshopu bylo mezi sebou seznámit regionální výrobce, kteří měli možnost zhodnotit
současný stav prodeje výrobků na trhu a představit svou vizi spolupráce. Na základě sdělených
informací o dotačním titulu proběhla diskuze mezi účastníky a facilitátorem. Z diskuse vyplynuly
připomínky k připravovaným pravidlům tohoto operačního programu k 5. kolu příjmu žádostí
Programu rozvoje venkova (PRV) 2014-2020, které byly zaslány na MZe k zapracování.
Na 44. ročníku výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích, v prostorách Agrární komory
v pavilonu R3 se pořádalo (dne 25. srpna 2017) tradiční Setkání partnerů Celostátní sítě pro
venkov Jihočeského a Plzeňského kraje. Setkání posloužilo k představení partnerů
Jihočeského a Plzeňského kraje. V rámci setkání byly zhodnoceny realizované aktivity za první
pololetí roku 2017 a probíhala vzájemná diskuse nad plánováním nových akcí na rok 2018.
Pro zemědělské, potravinářské a lesnické subjekty se připravují ke každému vypsanému kolu
příjmu žádostí PRV odborné semináře, proto se i v měsíci září uskutečnily v Jihočeském (15. 9. a
19. 9. 2017) a Plzeňském kraji (20. 9. - 21. 9. 2017) celkem čtyři semináře s názvem Program
rozvoje venkova na období 2014–2020, 5. kolo příjmu žádostí a jeden seminář Program
rozvoje venkova 2014–2020 „lesnická opatření“, který se konal (22. 9. 2017) v Písku. Cílem
seminářů byla potřeba přiblížit potencionálním žadatelům možnosti čerpání dotací z PRV 20142020, seznámit je s pravidly jednotlivých dotačních titulů vyhlašovaných v 5. kole příjmu žádostí
o dotaci a nastínit jim problematiku hodnocení finančního zdraví a zadávacího/výběrového řízení.
Třetí ročník městských slavností s názvem Den evropského historického dědictví – slavnost
ve venkovském duchu, se konala 17. září v areálu u špejcharu Ve Dvoře ve Spáleném Poříčí.
Letošní ročník byl prezentovaný úspěšným projektem „Loukou i lesem za pohádkou“. Tento
projekt naučné stezky byl prezentován aktivně a všichni návštěvníci slavností měli možnost se
projet koňským povozem centrem Spáleného Poříčí, které tvořilo část naučné stezky dlouhé 5,5
km. Na slavnosti se CSV prezentovala pěti úspěšnými projekty PRV a informačními letáky a
brožurami CSV i PRV. Ze všech pěti projektů byly zpracovány postery se základními informacemi
k projektům. V rámci městské slavnosti se CSV prezentovala přímo na stánku ukázkou a
ochutnávkou výrobků z oblasti výroby sýrů a moštování z několika odrůd jablek a kreativními
dílničkami pro děti.

Exkurze s podtitulem Cesta za příklady dobré praxe II., se uskutečnila 19. září 2017 ve
Středočeském kraji. Mezi navštívenými projekty z PRV byly čtyři na farmě Kunclův Mlýn v obci
Brzina (Pastevní areál Farmy Kunclův mlýn, Pořízení naháněcí uličky pro skot, Změna užívání
budovy na bourárnu masa a projekt Výstavba skladu pro seno, slámu a senáž na farmě Kunclův
Mlýn). Druhou zastávkou v obci Počepice byl podnik rodiny Hejhalů, zabývající se výrobou
medového pečiva „perníčků“. Posledním navštíveným místem exkurze byla prohlídka Pivovaru
„Vítek z Prčic“ spojená s degustací piva z tanků.
Dne 20. září 2017 se v Jihočeském kraji uskutečnila exkurze s názvem Putování po mini i maxi
stopách úspěšných farem na Českokrumlovsku, prezentující možnosti spolupráce agrárních
subjektů v regionu. V rámci exkurze byla navštívena farma RENÉS-CUTTING-RANCH spol. s.r.o.
v Muckově, kde proběhla prohlídka farmy a zrealizovaných projektů z PRV. Druhou zastávkou
byla malá rodinná Farma Náhlov ve Frymburku, zaměřená na agroturistiku. Poslední místem
exkurze byl statek BEMAGRO, a.s. v Malontech. Součástí prohlídky areálu s ukázkou chovu
mléčného skotu a Selského dvora byla ochutnávka vyrobených sýrů, biomléka a jogurtů.
V rámci veletrhu cestovního ruchu s názvem ITEP 2017, se uskutečnil v hale TJ Lokomotivy Plzeň
na Slovanech (ve dne 21. - 23. 9. 2017) 4. ročník Venkovského EXPA. Prostřednictvím
připraveného projektu „Venkovský dům Plzeňského kraje“ se prezentovaly jednotlivé místní akční
skupiny (MAS) Plzeňského kraje společně s CSV. V připravené expozici se prezentovaly úspěšné
projekty z PRV, s ukázkou venkovských řemesel či výrobků a s prezentací kulturních a
turistických míst. V rámci akce byla předběžně domluvená na rok 2018 mezinárodní spolupráce
MAS NUTS Jihozápad a MAS Asociaci Dunărea Moldova Nouă z Rumunska. Za podpory CSV bude
možné zprostředkovat sdílení příkladů dobré i špatné praxe při čerpání dotací z EU a navázat
případnou spolupráci.
Pro studenty středních a vysokých zemědělských škol se pořádala třídenní exkurze (ve dne 25. 27. 9. 2017) v Jihočeském kraji s názvem Zemědělství na Šumavě. Potencionálním mladým
podnikatelům v zemědělství byla představena dobrá praxe v hospodaření v méně příznivých
oblastech (LFA) a příklady dobré praxe v ekologickém zemědělství. Za tím účelem byly návštíveny
tyto farmy: farma Františka Špatného z Bílska, zabývající se chovem koz plemene Bílá koza a
produkcí kozího mléka a výrobou sýrů, farma Pavla Friedbergera z Husince zabývající se chovem
jelenů, daňků, muflonů, farma Eduarda Kramla ze Stach, zabývající se chovem skotu plemene
Salers a farma Josefa Bláhovce z Mlýnů, zabývající se pstruhařstvím, chovem, zpracováním a
prodejem pstruha duhového, sivena, jesetera. Cílem této exkurze bylo předání zkušeností
studentům z čerpání projektových opatření PRV a představení úspěšných projektů financovaných
z PRV.
Desátý ročník Den zemědělců, potravinářů a venkova okresu Tábor se uskutečnil 7. října
2017 na školním statku v Táboře pro zemědělskou i nezemědělskou veřejnost. V rámci
doprovodného programu byla hrazena expozice včelařství, výukový úl, různé typy úlů, pracovní
pomůcky včelařů a výrobky ze včelího vosku, medu a mateří kašičky. Na statku probíhaly
farmářské trhy, byly vystaveny zemědělské stroje od prodejců techniky a byla k vidění expozice
drobného zvířectva a hospodářských zvířat ve stájích. CSV se prezentovala svým stánkem, kde
měli návštěvníci možnost shlédnout promítání prezentace CSV a PRV. Mohli si brát propagační
materiály CSV a brožury úspěšných projektů PRV v okrese Tábor, získat informace o Společné
zemědělské politice 2014 – 2020 a o aktivitách CSV.

Začátkem měsíce října (3. – 5. 10. 2017) se uskutečnila třídenní mezinárodní exkurze s názvem
Příklady dobré praxe projektů LEADER v Rakousku. Účelem akce bylo představit cílové
skupině z Plzeňského kraje příklady dobré praxe v oblasti zpracování a prodeje produktů
prvovýroby v Bavorsku, což je velmi užitečným pro další potenciální žadatele o dotace z PRV.
K nejzajímavějším místům patřila návštěva města Bad Leonfelden. Cílem setkání byla prezentace
činnosti LAG a projektů podporovaných prostřednictvím LEADER. Prezentovány byly projekty na
rozvoj zvyšování kvalifikace poskytovatelů služeb v pohostinství a projekt živých kronik obcí.
Další návštěvou byl Arnreit v Ebnehrhofu, zabývající tzv. „prodejem ze dvora“. Farma produkuje
vejce, maso, med a dále zpracovává byliny na čajové a koupelové směsi. K zajímavým místům
z exkurze patřila návštěva statku v Pogendorgu - biopekárny. Statek se díky bioplynce stal
energeticky soběstačným. Vytápěny jsou ostatní provozy, především mlýn a pekárna. Účastníci
měli možnost vidět celý proces výroby tradičního chleba. Při návratu do ČR byla navštívena
Biofarma Slunečná v oblasti Želnavy. Na farmě byla předvedena výroba sýrů a i zde byl zmíněn
tzv. „prodej ze dvora“. Dalším zastávkou při cestě domů byla společnost Zefa Volary ve Stögrově
Huti, kde byla připravená ochutnávka vzorků, které získaly ocenění jako lokální produkty a kde
byl prezentován realizovaný projekt s názvem „Přestavba jatek a masné výroby“.
Již patnáctý ročník Slavností jablek se uskutečnil dne 7. října 2017 na vrchu v Krasíkově. Tato
akce je zaměřená na prezenci metody komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), místních
řemeslníků, farmářských produktů a na připomínku významu místních jablečných sadů včetně
využití jablek v gastronomii. Program byl rozdělen na tři místa: hlavní scénu na vrchu Krasíkov,
na úpatí vrchu Krasíkov a na zříceninu hradu Švamberk. Pro návštěvníky slavností byla zajištěna
doprava nízkopodlažním autobusem, tzv. „Jablečným expresem“, který spojoval Krasíkov s
Kokašicemi, Konstantinovými Lázněmi a Bezdružicemi. Jako každý rok probíhala na slavnostech
soutěž o nejchutnější a nejhezčí štrůdl, který hodnotí porota z veřejnosti na stánku CSV. Z CSV
bylo podpořeno šest stánků s úspěšně zrealizovanými projekty Programu rozvoje venkova 20072013 a společný stánkem CSV a MAS Českého západu a Mikroregionu Konstantinolázeňsko s
propagačními předměty SZIF a PRV, brožurami a letáky o CSV. Doprovodným programem byla
ukázka práce Záchranné služby Royal Rangers, ochutnávky Regionálních potravin Plzeňského
kraje.
Dne 10. října 2017 se uskutečnila pro zemědělskou veřejnost a pro subjekty podnikající
v potravinářství a gastronomii z Plzeňského kraje exkurze s názvem Za inspirací do středních
Čech. Exkurze začala na rodinné farmě Kunclův Mlýn v Brzině u Svatého Jana. Na farmě si
účastníci mohli prohlédnout nejen chov masného skotu Aberdeen Angus, ale také zimoviště pro
skot a pořízenou naháněcí uličku pro skot a vlastní bourárnu. Maso je prodáváno přímo ze dvora.
Na Statku Dvořák ve Zlatníkách u Prahy si účastníci prohlédli technologii odchovu kuřat, třídírnu
vajec, automat na prodej vajec (tzv. vejcomat). Na statku pana Němce v Radonicích pak byla
představena technologie selské mlékárny.
Sedmým rokem se uskutečnilo dvoudenní (12. – 13. října 2017) setkání s exkurzí s názvem Za
lepší venkov VII. v Chrástu na Marině Orlík. Setkání bylo určené pro zástupce MAS, svazků
obcí, zastupitele obcí a podnikatele v zemědělství. Setkání začalo připravenou exkurzí
v Pivovarském Dvoře Zvíkov ve Zvíkovském podhradí s představením technologie výroby piva.
V odpolední odborné části setkání byli účastníci informováni o opatření 19. Leader PRV 20142020 a upozorněni na přehled změn pravidel u podopatření 19.2.1. Podpora provádění operací
v rámci CLLD. Zástupce z Krajského sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje shrnul v prezentaci
činnosti a spolupráci jihočeských MAS. Druhý den setkání se přítomní dozvěděli informace o CSV

a jejích aktivitách v roce 2017, zároveň byl v dopolední části zahájen workshop - zasedání u
kulatých stolů ke sdílení zkušeností MAS v rámci jednotlivých operačních programů (PRV, IROP,
OPZ).
Dne 18. října 2017 se v Přešticích zrealizoval workshop s názvem Precizní sedlačina
komplexně a navazující seminář konaný také v Přešticích dne 2. listopadu 2017 s názvem
Precizní zemědělství komplexně. Toto se uskutečnilo v návaznosti na rok 2016, kdy se konaly
2 workshopy a jeden seminář na představení inovací na vlastních hospodářstvích a při kterých se
prezentovaly technické novinky a současně předvedly výsledky práce členů o založení tzv.
Tématické pracovní skupiny (TPS) pro Evropské inovační partnerství. Založení TPS se sice
nakonec neuskutečnilo, ale v návaznosti na pozitivní ohlasy odborné veřejnosti se pokračovalo
v roce 2017 v organizaci workshopu a semináře s potřebou co nejvíce vylepšit a zkoumat nové
způsoby precizní agrotechniky i ostatních hospodářských technologií. Pro přítomné byly tyto obě
akce nepochybnou inspirací pro zlepšení zemědělských aktivit a přizpůsobování agrotechniky
aktuálnímu stavu počasí.
Ve společenských prostorách kulturního domu v Horažďovicích se konal dne 19. října 2017
odborný seminář s názvem Manažerské fórum zemědělců, potravinářů, venkova a MAS
plzeňského kraje a okolí. Dopolední část semináře byla spojená s exkurzí a to návštěvou firmy
Lyckeby Amylex a.s., která zpracovává brambory na škrob. CSV se propagovala stánkem
s propagačními materiály, brožurami k 5. kolu příjmu žádostí PRV a představením úspěšně
realizovaných projektů PRV 2007-2013. Odpolední část už byla zaměřená na aktuální problémy
rozvoje venkova a zemědělství v ČR. V rámci akce byly sdíleny příklady dobré i špatné praxe.
Účastníci měli možnost získávat nové kontakty, vize a širší povědomí o problémech a potřebách
rozvoje venkova.
Ovocnářský jarmark Slavnosti plodů 2017 proběhl 21. října 2017 v Krtelích u Malovic.
Každoročně slavnosti předchází ochutnávka vzorků do soutěží v pěti kategoriích (Jablko roku,
Slivovice roku, Ostatní ovocný destilát roku, Pekařský výrobek roku a Cukrářský výrobek roku),
které hodnotí komise. Na dvou stáncích financovaných CSV probíhala aktivní prezentace
inspirativních projektů ovocných šťáv podpořených z PRV. Na čtyři prezentované projekty byly
vyrobeny postery, kde jsou uvedeny základní informace o projektu. Na stáncích CSV byly
umístěny informační materiály k PRV v programovém období 2014–2020 s propagačními
materiály k dobré zemědělské praxi. V rámci projektu byla vyrobena muší křídla (beach vlajky)
zachycující tradici ovocnářského regionu, které budou využívány pro další ročníky Slavností plodů.
V měsíci listopadu (13. – 14. 10 2018) se konala dvoudenní exkurze s názvem Kopírujeme
dobrou praxi. Cílem této exkurze byla návštěva šesti zemědělských hospodářství s dobrými
ekonomickými výsledky a úspěšným čerpání dotací z PRV na Litoměřicku a Českolipsku. Den začal
návštěvou Podřipské farmy v Kyškovicích. Farma provozuje agroturistiku, jehož součástí je
zrekonstruovaný penzion s restaurací. Na hospodářství Jaroslava Cimra v Klenči, byla
představena linka na zpracování brambor a zeleniny. Hlavními produkty jsou loupané vakuované
brambory, krouhané zelí a kořenová i míchaní zelenina. Druhý den ráno pokračovala exkurze
návštěvou farmy Daniela Pitky v Milešově, který nám cestou k jeho farmě ukázal své sady. Hlavní
činností majitele je však chov skotu plemene Limousine a ovcí plemene Šumavka.

CSV pořádala dvoudenní (23. - 24. listopad 2017) Setkání partnerů Celostátní sítě pro
venkov Jihočeského a Plzeňského kraje v prostorách Gymnázia a Střední odborné školy
v Plasech, bylo to již druhé setkání v roce 2017. V úvodu setkání krajské koordinátorky v krátkosti
shrnuly pořádané akce v roce 2017 a poděkovaly partnerům za jejich činnost a spolupráci.
Jednotliví partneři CSV vystoupili s prezentací k soutěžím: Vesnice roku, ocenění Oranžová stuha
a Obnova venkova. V odpolední části byla připravená exkurze za inspirativními projekty z PRV do
obce Štichovice, která získala v roce 2008 Oranžovou stuhu a do Zemědělského družstva
vlastníků Štichovice. Druhý den setkání probíhaly diskuze a sdílely se zkušenosti a poznatky
s konanými akcemi financovanými nebo spolufinancovanými z CSV a současně si partneři
vyměňovali názory a zkušenosti z čerpání dotací.
Pro MAS Plzeňského kraje a subjekty zapojené do implementace metody CLLD, bylo konáno
setkání dne 11. prosince 2017 v Plzni s názvem Inovace a spolupráce v CLLD/LEADRu.
Setkání sloužilo k výměně námětů na spolupráci, vedené zkušeným moderátorem u kulatých
stolů, jehož úkolem bylo zprostředkovat transfer námětů na přípravu projektů spolupráce (PRV
M19 LEADER) mezi MASkami. Zároveň jim pomoci v nalezení partnerské MAS či vydefinování
obsahu společného projektu, při výměně zkušeností s administrací jednotlivých výzev a ke sdílení
dobré a špatné praxe.
Dne 12. prosince 2017 se uskutečnil v Nezvěsticích seminář s exkurzí s názvem Ochrana obcí
před projevy bleskových povodní a erozí pomocí pozemkových úprav. Cílem semináře
bylo seznámit širokou veřejnost, starosty obcí a hospodařící subjekty s možnostmi provádění
pozemkových úprav a s nimi spojenými prvky Plánů společných zařízení, které lze realizovat z
prostředků PRV. Cílem bylo také inspirovat nerozhodné činitele k tomu, aby projevili zájem podílet
se na rozvoji venkovské krajiny formou pozemkových úprav s následnými realizacemi
protierozních a protipovodňových opatření v krajině. Připravená exkurze směřovala za některými
inspirativními projekty v rámci pozemkových úprav.
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