Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov
v druhé polovině roku 2018 v NUTS 2 Jihozápad

Celostátní síť pro venkov (CSV) oslavila 11. září 2018 ve Valdštejnských zahradách
Senátu PČR své 10. výročí zahájení činnosti. Při této příležitosti uspořádala pro partnery
CSV celorepublikové setkání s příjemným doprovodním programem a s vyhlášením vítězů
fotosoutěže „Vyfoť venkov“. V druhé polovině roku 2018 se Celostátní síť pro venkov
představila na celkem 15 akcí typu vzdělávacích seminářů, odborných setkání, exkurzí
zaměřených na politiku rozvoje venkova a propagačních akci.
Druhé pololetí roku 2018 bylo zahájeno (24. srpna 2018) tradičním Setkáním partnerů
Celostátní sítě pro venkov Jihočeského a Plzeňského kraje na 45. ročníku výstavy
Země Živitelka v Českých Budějovicích. Setkání posloužilo k představení partnerů
Jihočeského a Plzeňského kraje. V rámci setkání byly zhodnoceny realizované aktivity
za první pololetí roku 2018 a probíhala vzájemná diskuse nad plánováním nových akcí
na rok 2019.
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 (17. září 2018) a Plzeňském kraji (18. září 2018) dva semináře s názvem
Program rozvoje venkova na období 2014–2020, 7. kolo příjmu žádostí a jeden
seminář Program rozvoje venkova 2014–2020 „lesnická opatření“, který se konal
(19. září 2018) 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 7. kole příjmu žádostí o dotaci a nastínit jim problematiku
hodnocení finančního zdraví a zadávacího/výběrového řízení.
V rámci veletrhu cestovního ruchu s názvem ITEP 2018, se uskutečnil v hale TJ
Lokomotivy Plzeň na Slovanech (ve dne 20. - 22. září 2018) 5. ročník Venkovského
EXPA. Prostřednictvím projektu „Venkovský dům Plzeňského kraje“, což je připravovaný
projekt na vybudování informačně prezentačního centra v Plzni, se prezentovaly
jednotlivé místní akční skupiny (MAS) Plzeňského kraje společně s CSV. Celý koncept
Expa nabízel prezentaci toho nejlepšího, co může venkov nabídnout. V připravené
expozici „Venkovského domu Plzeňského kraje“ se prezentovaly úspěšné projekty
z PRV, s ukázkou venkovských řemesel či výrobků a s prezentací kulturních a turistických
míst.
Pro studenty středních a vysokých zemědělských škol se pořádala třídenní exkurze
(ve dne 24. - 26. září 2018) 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 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 daňků a ekologického zemědělství, farma
Václava Plášila ze Stach zabývající se přirozeným chovem a výcvikem koní v LFA
oblastech
a
farma
Josefa
Blahovce
z Mlýnů,
zabývající
se
pstruhařstvím
a chovem, pstruha duhového. Cílem této exkurze bylo předání zkušeností studentům
z čerpání projektových opatření PRV a představení úspěšných projektů financovaných
z PRV.

Začátkem měsíce října (3. - 4. října 2018) byla realizována dvoudenní mezinárodní
exkurze, s názvem Dobré Příklady investičních podpor v zemědělství neznají
hranic. Účelem této akce byla snaha představit cílové skupině podnikající v oblasti
zemědělské výroby, malovýroby či podnikající v agroturistice, příklady dobré praxe
pomocí projektů Leader a Programu rozvoje venkova 2014-2020 v Rakousku a České
republice. K nejzajímavějším místům v Rakousku patřila návštěva farmy Angushof
v Harmanschlag, zabývající se chovem masného skotu Aberdeen Angus a přípravou masa
a výrobků z těchto zvířat k prodeji. Dále koňská farma Helga Kurzmanna v Pirkenreith
poskytující hipoterapii či farma Rabl's Genuss v Diemschlag, zaměřená na pěstování
Aronií a přípravu výrobků z nich. Při návratu do ČR byla navštívena Zemědělská farma
u Kohoutů, chovající krávy bez tržní produkce mléka plemene Piemontese, Statek
a sýrárna Horní Dvorce zaměřující se na výrobu sýrů, které byly několikrát ohodnoceny
regionální značkou Chutná hezky Jihočesky, či farma Bison Ranch v Rožnově zabývající
chovem bizonů a provozem penzionu.
Již šestnáctý ročník Slavností jablek se uskutečnil dne 6. října 2018 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 pět stánků s úspěšně zrealizovanými projekty Programu rozvoje venkova
2007-2013 a společný stánkem CSV, PRV 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.
Osmým rokem se uskutečnilo dvoudenní (11. - 12. října 2018) setkání s názvem
Za lepší venkov VIII. v Chrástu na Marině Orlík. Setkání bylo určené pro zástupce
MAS, svazků obcí, zastupitele obcí a podnikatele v zemědělství. Tématem setkání bylo
zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. První den setkání byly sdíleny
zkušeností mezi MAS a zástupci SZIF na téma administrace a kontrola výzev MAS
a administrativní kontrola projektů, administrace Žádosti o dotaci a Žádosti o platbu
v rámci výzvy MAS. V odpolední programu byla zařazena exkurze zaměřená na úspěšné
čerpání dotací z PRV 2014-2020 přes MAS. Druhý den setkání byl věnován předávání
zkušeností v rámci SCLLD a čerpání dotací přes MAS v rámci PRV a možnosti čerpání
krajských dotací do venkovského prostoru.
Ovocnářský jarmark Slavnosti plodů 2018 proběhl 20. října 2018 v místní části Jámě
v obci Mičovice. Na stánku CSV probíhala prezentace místní ovocnářské produkce
(jablka, švestky, hrušky) a výrobky z nich dělané (mošty, šťávy, marmelády, pálenky).
Též byly prezentovány inspirativní projekty financované z Programu rozvoje venkova
(PRV). V dopoledních hodinách na stánku CSV proběhla rovněž soutěž o nejlepší pivo a

cider Slavností plodů 2018, vyrobených v provozovnách a minipivovarech podpořených
z PRV. Prezentační akce je ukázkovým příkladem dobré praxe podpory rozvoje místního
hospodářství, podpory zaměstnanosti v místě, především v zemědělství – specificky
v ovocnářství a také v oblasti navazujícího zpracování potravin a dalších služeb.
Exkurze s podtitulem Cesta za příklady dobré praxe III., se uskutečnila 24. října
2018 v Jihočeském kraji. Mezi navštívenými projekty z PRV byly v obci Trhové Sviny
Buškův Hamr, kde si účastníci exkurze prohlédli celou expozici výrobní části hamru

i dochované obydlí hamerníků a dozvěděli se o historii kovářství. Druhou zastávkou byla
Ekofarma Horní Chrášťany s ukázkou farmy, penzionu a výstavby minipivovaru.
Posledním navštíveným místem exkurze byla v obci Truskovice prohlídka minipivovaru
a potravinářské části podniku, ve které bylo hodně zajímavých projektů podpořeno z PRV
(Modernizace a inovace v provozu na výrobu ovocných a zeleninových šťáv).
Ve společenských prostorách kulturního domu v Horažďovicích se konalo dne 1. listopadu
2018 odborné setkání s názvem Manažerské fórum zemědělců, potravinářů,
venkova a MAS Plzeňského kraje a okolí. V průběhu celého dne se prezentovala
Celostátní síť pro venkov informačním stánkem, umístěným v přednáškovém sále, kde
byly k dispozici informace o PRV a prezentovány projekty dobré praxe a inspirativní
projekty PRV 2014-2020. Odpolední část setkání byla zaměřená na aktuální problémy
v zemědělství, rozvojem venkova a společnou zemědělskou politikou 2020+. Účastníci
měli možnost získávat nové kontakty, vize a širší povědomí o problémech a potřebách
rozvoje venkova.
V pořadí druhé Setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov Jihočeského
a Plzeňského kraje se pořádalo (8. - 9. listopadu 2018) v obci Strašín. V úvodu setkání
krajské koordinátorky v krátkosti shrnuly pořádané akce v roce 2018 a prodiskutovaly
s partnery CSV jednotlivé aktivity a možnosti realizaci akcí v roce 2019. Součástí setkání
byla připravená exkurze po inspirativních projektech Programu rozvoje venkova v obci
Strašín, obci Týnci u Hliněného Újezdu, obci Nezamyslice, obci Žihobce a pidipivovaru
v Laznech. 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.
Ve dnech 13. - 15. listopadu 2018 se uskutečnila třídenní mezinárodní exkurze s názvem
Příklady dobré praxe II. Účelem akce byla potřeba představit cílové skupině
podnikající v zemědělství, příklady dobré praxe pomocí projektů Leader, v oblasti
zpracování a prodeje produktů prvovýroby a docílit tím zvýšení kvality života lidí
a konkurenceschopnosti regionu MAS. V rámci exkurze byla první den navštívena v Bad
Leonfelden Perníkárna Kastner zaměřená na prohlídku výrobního provozu a Rašeliniště
s naučným okruhem o délce 4 km a s herními prvky, naučnými cedulemi. Posledním
místem dne byla v Haslach Textilní fabrika s prohlídkou muzea a procesem výroby
textilů. Druhý den exkurze proběhla návštěva v malé manufakturní Čokoládovně Neustift
im Mühlkreis, kde si mohli účastníci exkurze prohlédnou výrobnu a ochutnat
z čokoládových fontán různé druhy čokolády. Třetí den při zpáteční cestě domů byla
udělána zastávka na prohlídku minipivovaru Hulvát v obci Truskovice a v obci Chelčice
byla jako poslední navštívena firma Zemcheba zabývající se ovocnářstvím a zpracováním
ovoce.
V Hotelu Pod Hořicí v Soběšicích se uskutečnil dne 20. - 21. listopadu 2018 seminář
s exkurzí s názvem Národní politika rozvoje venkova. Seminář se konal s cílem
informovat zemědělskou veřejnost o aktuálním dění v zemědělské politice (Společná
zemědělská politika 2020+, národní politika rozvoje zemědělství a Program rozvoje
venkova). Součástí semináře byla exkurze po projektech financovaných z PRV. Mezi
navštívenými místy bylo Obchodním družstvo Soběšice, Mlékárna Goldsteig v Chamu
s ukázkou zpracování biomléka od českých dodavatelů mléka a Statek rodiny Čížků
ve Střelskohoštické Lhotě, zabývající se chovem masného plemene Charolais a chovem
prasat.
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