Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov
v první polovině roku 2018 v NUTS 2 Jihozápad
Celostátní síť pro venkov (CSV) se v prvním pololetí roku 2018 podílela na realizaci akcí typu
vzdělávacích seminářů, konferencí, odborných setkání, exkurzí zaměřených na politiku rozvoje
venkova a propagační akci. CSV v letošním roce slaví 10. výročí zahájení činnosti a při této
příležitosti pořádá pro partnery CSV 11. září 2018 celorepublikové setkání v prostorách
Valdštejnské zahrady Senátu PČR.
Dne 22. a 30. ledna 2018 se pořádaly dva semináře v Plzeňském a Jihočeském kraji s názvem
„Čerpáme dotace z Programu rozvoje venkova“. Cílem seminářů byla snaha sdílet
zkušenosti, jako příklady dobré i špatné praxe mezi jednotlivými místními akčními skupinami
(MAS) a také Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) a předat základní informace o
změně pravidel u opatření LEADER, 19.2 Podpora provádění operací v rámci místní rozvojové
strategie z prosince 2017.
Dne 1. března 2018 v prostorách ZŠ Josefa Hlávky v Přešticích byl zrealizován odborný seminář
s názvem „Na pomoc správné zemědělské praxi“. Účelem semináře byla potřeba seznámit
zemědělskou veřejnost s problematikou hospodaření a s příklady správné zemědělské praxe ve
znevýhodněných oblastech (LFA), s integrovanou produkcí rostlin, s agroenvironmentálními
opatřeními Programu rozvoje venkova (PRV) a upozornit je na omezení některých zásahů v LFA
oblastech (nařízení vlády).
V polovině měsíce března se uskutečnil v Hotelu Palcát v Táboře XVIII. ročník Manažerského,
marketingového a obchodního fóra zemědělců, potravinářů, výroby, obchodu, služeb,

bankovnictví a pojišťovnictví Jihočeského kraje a kraje Vysočina. Jednalo se o odborné
setkání zaměřené 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
povědomí o problémech a potřebách rozvoje venkova.
Pro zemědělské, potravinářské a lesnické subjekty se připravují ke každému vypsanému kolu
příjmu žádostí PRV odborné semináře, a proto se v měsíci březnu uskutečnily v Jihočeském a
Plzeňském kraji celkem dva semináře s názvem „PRV 2014–2020, 6. kolo příjmu žádostí“ a
jeden seminář „PRV 2014–2020,lesnická opatření“, který se konal v Písku. Cílem seminářů
byla potřeba přiblížit potencionálním žadatelům možnosti čerpání dotací z PRV 2014-2020,
seznámit je s pravidly jednotlivých dotačních titulů vyhlašovaných v 6. kole příjmu žádostí o
dotaci a nastínit jim problematiku hodnocení finančního zdraví a zadávacího/výběrového řízení.
Od 09. do 13. dubna 2018 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 v Jihočeském
kraji ještě uskutečnil odborný seminář na téma „Agroenvitonmentálně– klimatická opatření
v PRV 2014-2020“. Hlavním cílem seminářů bylo předat účastníkům akce aktuální informace o
PRV a o novinkách z oblasti Společné zemědělské politiky v roce 2018, 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.
Koncem měsíce dubna 2018 se uspořádala vícedenní exkurze do rumunského Banátu, s názvem
„Stopy českého venkova v Rumunsku", kde žijí naši krajané, kteří tam přišli v 19. století.
Přes jejich současné časté styky s Českou republikou (ČR) se nedařilo navázat stálé styky
prospěšné oběma stranám.

V minulém roce byla na území "českých" vesnic v Rumunsku založena Místní akční skupina (MAS)
Asociaci Dunărea Moldova Nouă, která projevila aktivní zájem o spolupráci zejména v rámci PRV,
opatření M19 LEADER s územím NUTS 2 Jihozápad v ČR. V rámci exkurze byly prověřeny možnosti
spolupráce na projektech zaměřených na potravinářství, ekologické zemědělství a chov ryb.
V rámci Celostátní sítě pro venkov (CSV) se v měsíci dubnu (26. – 27. 4. 2018) a v měsíci květnu
(22. – 23. 5. 2018), zrealizovaly dva odborné semináře s exkurzí s názvem „Čerpáme dotace z
PRV, operace 4.3.1 Pozemkové úpravy“ v Jihočeském a Plzeňském kraji. Účelem seminářů
byla potřeba seznámit starosty obcí, hospodařící zemědělce a širokou veřejnost s možnostmi
provádění pozemkových úprav a s nimi spojených prvků Plánů společných zařízení, které lze
realizovat z prostředků PPRV. Jednalo se o inspiraci k tomu, aby zúčastnění projevili zájem podílet
se na rozvoji venkovské krajiny formou pozemkových úprav s následnými realizacemi
protierozních a protipovodňových opatření v krajině.
Třetím rokem se pořádala 5. 5. 2018 v Pištíně u Českých Budějovic velmi úspěšná propagační
akce názvem „Vaříme, pečeme a smažíme regionální potraviny a seznamujeme se
s jejich vznikem“. Již první ročník této akce byl velmi úspěšný a 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 každoročně
propagují úspěšné projekty z PRV, prezentuje 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) přímo před očima návštěvníků.
V rámci doprovodného programu na stánku CSV si návštěvníci mohli vyzkoušet záchranu lidského
života pod vedením zkušené lektorky a ti manuálně zručnější si spájet blikátko na kolo nebo
světelný pás.
V letošním roce se konaly dvě dvoudenní konference realizované v Jihočeském kraji v Trhových
Svinech (10. - 11. 5.) s názvem „Konference Jihočeský venkov 2018“ a nově v Plzeňském
kraji ve Dvoře Gigant v Záluží (24. – 25. 5.) s názvem „Venkovské fórum“. Konference nabízely
prostor pro vzájemnou diskuzi, sdílení zkušeností i v rámci uplatňování metody Komunitně
vedeného místního rozvoje (CLLD) a také vzájemnou inspiraci zástupců státních organizací,
krajských i místních samospráv, zemědělců, drobných podnikatelů, a dalších aktéru z řad
odborníku se zkušenostmi z čerpání dotací nejen z PRV, ale i z ostatních operačních programů.
V budově Krajského úřadu Jihočeského kraje se uskutečnil dne 30. května 2018 pro výrobce
potravin, zemědělce, nevládní neziskové organizace a partnery CSV vzdělávací a inspirující
seminář s názvem „Farmářská Burza, 6. ročník“. Seminář byl zaměřen na motivaci
regionálních výrobců k jejich zapojení do PRV 2014-2020, změny pro rok 2018 v opatření 16.
Spolupráce, s cílem zvýšit konkurenceschopnost těchto producentů a zároveň uplatnění na
místním trhu a využít tohoto dotačního programu k lepší propagaci regionálních potravin.
Třídenní exkurze s názvem „Jak se farmaří na Moravě aneb za poznáním na východ“, se
zrealizovala na přelomu měsíce května a června 2018. Exkurze měla za cíl představit široké
zemědělské veřejnosti z Plzeňského a Jihočeského kraje ukázky různě zaměřených farem a
podniků s dobrými ekonomickými výsledky, s možnostmi propojení jednotlivých oblastí
zemědělství, potravinářství, turistiky mezi subjekty v regionu. Rovněž s příležitostmi navázání
spolupráce mezi jednotlivými farmáři a předat tím zkušenosti v oblasti čerpání dotací v rámci
PRV.
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