Zpráva ze zahraniční exkurze na Slovensko „Inspirujeme
se u sousedů“
22. – 27. 8. 2019
Celostátní síť pro venkov uspořádala odbornou exkurzi za poznáním příkladů dobré praxe
využití prostředků z Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV), propojení aktivit
rozvoje ekonomiky venkova (LEADER) a představení projektů Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) v České republice a na Slovensku.
1. den (22. 8. 2019)
Příklady dobré praxe čerpání dotací - Jihomoravský kraj (PRV, IROP)
Dne 22. 8. 2019 byla zahájena exkurze „Inspirujeme se u sousedů“, které se zúčastnilo 23
účastníků. První zastávkou exkurze byl Jihomoravský kraj, obec Ratiškovice, kde si
účastníci

prohlédli

specializované

učebny

zdejší

základní

školy.

Tato

modernizace

a vybavení byla podpořena z projektu IROP. Projekt je zajímavý netradičním pojetím
výstavby odborných učeben, kde součástí nosných konstrukcí jsou kmeny stromů. Projekt
získal druhé místo v soutěži dřevostavba roku v kategorii dřevěné konstrukce. Účastníkům
byl v obci dále představen projekt PRV LEADER+. Jedná se o projekt rekonstrukce drezíny
a muzea drezín, kde proběhla komentovaná prohlídka a pro zájemce byla připravena
šlapací drezína na kolejích s vyjížďkou 3 km.
Druhou zastávkou bylo vinařství Dufek, Svatobořice – Mistřín, kde měli účastníci možnost
prohlédnout si příklady dobré praxe čerpání z PRV. Pan majitel Josef Dufek je úspěšným
žadatelem a představil skupině dva projekty – projekt Podpora prodeje vína, kdy byl
zakoupen elektronický vozík na převoz lahví vín a velkokapacitního stanu pro podporu
prodeje vína a druhý projekt, který podpořil rozvoj vinařství nákupem technologií (pořízeno
bylo olivové čerpadlo, odzrňovací stroj a transportní pás pro dopravu hroznů).

2. den (23. 8. 2019)
Návštěva 46. ročníku mezinárodní zemědělské a potravinářské výstavy Agrokomplex
v Nitře
Na výstavě Agrokomplex v Nitře, došlo k setkání zástupce Celostátní sítě pro venkov (CSV)
a zástupců Národne sietě rozvoja vidieka SR (NSRV SR). NSRV SR stejně jako CSV v ČR
spojuje organizace, které se podílejí na rozvoji venkova. Součástí Programu rozvoje
venkova SR 2014 – 2020 je tedy i zřízení NSRV, financované z technické podpory
programu. NSRV má za cíl zvýšit účast zainteresovaných stran do rozvoje venkova, zvýšit
informovanost žadatelů z PRV SR, podporovat inovace v zemědělství, potravinářství, lesním
hospodářství a vědeckých oblastech. Jako nástroje k realizaci těchto cílů NSRV využívá
především prezentaci příkladů dobré praxe, vzdělávací semináře, vytváření informačních
materiálů, poradenství, aktivní činnost na webových stránkách a sociálních médií.
Koordinátorky Ing. Linda Vopátková (CSV) a Mgr. Vladimíra Gudábová (NSRV SR)
pohovořily o fungování sítí, možnostech spolupráce sítí a realizovaných akcích, přípravě
nového realizačního plánu pro rok 2020 a o hlavních cílech a činnostech sítí.
V rámci výstavy Agrokomplex se koordinátoři NSRV SR nejčastěji setkávali s dotazy na
Evropské investiční partnerství (EIP) v Programu rozvoje venkova SR 2014–2020. EIP
reaguje na potřebu posilovat spolupráci a vzdělání aktérů v zemědělství, potravinářství,
lesním hospodářství a rozvoji venkova. Zaměřuje se především na vzdělávání a odbornost

aktérů, zvýšení efektivity výrobních faktorů, prodej regionálních produktů, zvýšení kvality
regionální produkce, vytváření nových pracovních míst a posílení ekonomické stability.
Základem pro splnění Operational Group EIT je sloučení nejméně 5 subjektů z oboru
zemědělství, poradenství, potravinářství, lesnictví. Tato skupina podporuje hlavní cíle EIP
formou odborného poradenství v širokém spektru zaměření. Operační skupina nemusí řešit
problémy komplexně, ale může se zaměřit pouze na její část podle odborného zaměření
jednotlivých členů. Koordinátoři k tomuto dotazu účastníkům poskytli informační materiál
„Premena nápadu na inováciu“, kde zájemci kromě základních informací naleznou také
příklady dobré praxe a inspirativní myšlenky z oblasti EIP. Setkání přineslo mnoho
inspirativních myšlenek a příklady řízení sítě. Došlo k přátelskému navázání kontaktů, které
mohou být v budoucnu oboustranně využity. Koordinátorka CSV získala podrobný přehled
o projektových opatření PRV SR 2014–2020.

3. den (24. 8. 2019)
Příklady projektů MAS Zlatá cesta - okolí Banské Štiavnice
Třetí den exkurze se skupina setkala s manažerkou místní akční skupiny (MAS) Zlatá
cesta,

paní

Jankou

Bačíkovou.

MAS

Zlatá

cesta

sdružuje

celkem

31

obcí

v Banskobystrickém kraji a usilují společně s mikroregiony o regionální rozvoj s cílem
zabezpečit trvale udržitelný rozvoj venkova. První zastávkou byla obec Počúvadlo, která
úspěšně přes MAS Zlatá cesta zrealizovala projekt LEADER „Výstavba parkovací zóny“.
Následovala návštěva sousední obce Baďan, kde mohli účastníci čerpat inspiraci z dalších
projektů PRV - „Modernizácia veřejného priestranstva“,“Vybudovanie športového areálu
a dětského ihriska“ (LEADER). Dále se účastníci přesunuli do obce Štavnické Bane, kde byla
připravená prezentace zdejší základní školy, na níž se kromě klasické výuky vyučuje
povinný předmět sokolnictví. Žáci představili školu, učebny určené k výuce a předvedli
práci se sokoly. Exkurze dále pokračovala prohlídkou obce. V závěru byly představeny dva

projekty obce „Vybudovanie autobusových zastávok a dětského ihriska“ (LEADER)
a „Modernizacia bašty“, podpořené z EU fondů.

4. den (25. 8. 2019)
Příklady dalších projektů MAS Zlatá cesta v okolí Banské Štiavnice
Čtvrtý den exkurze byl zahájen v obci Súdovce, kde si účastníci prohlédli projekty
„Vybudovanie zastávok a tržnice“ a „Vybudovanie dětského ihriska“, které byly podpořeny
z projektu LEADER. Další zastávka byla lisovna olejů HONT, kde proběhla ochutnávka
olejů,které se pyšní označením Regionální produkt HONT, tato značka byla vytvořena
v rámci projektu z programu LEADER. Paní Bačíková informovala o spolupráci s Vidieckou
organizáciou pre komunitné aktivity (VOKA) a jejích přínosech pro kraj. Právě díky této
spolupráci byla v regionu vytvořena značka kvality HONT. Díky této značce má spotřebitel
záruku kvality produktu při využití místních surovin a jejich tradičním zpracování. Aktéři
MAS Zlatá cesta považují toto označení za jeden z nejúčinnějších nástrojů podpory
venkovské ekonomiky. Ve spolupráci s VOKA byly vytvořeny informační materiály ke značce
a pravidelně se konají

trhy s produkty HONT ve spolupráci

s koordinátorem

sítě

regionálního odboru pro Banskobystrický kraj. Exkurze končila v obci Rykynčice, kde byly
představeny projekty LEADER „Rekonštrukcia zázemia športového ihriska, autobusovej
zastávky a tržnice“. Poté skupina navštívila místního vinaře Jaroslava Knápka, který je
držitelem značky HONT.

5. den (26. srpna 2019)
Projekty LEADER - Banská Štiavnica
Poslední den exkurze proběhla komentovaná prohlídka města Banská Štiavnica. V rámci
prohlídky byly představeny projekty LEADER „Vybudovanie zastávok“. Dále skupina
navštívila místní pivovar ERB, kde měli účastníci možnost nahlédnout do výrobny
a vyslechnout krátkou prezentaci o pivovaru. Další zastávkou exkurze byla obec
Kremnica, kde si každý zvolil individuální prohlídku.
6. den (27. srpna 2019)
Návrat do České republiky.

Zpracovala: Ing. Linda Vopátková, krajský koordinátor Celostátní sítě pro venkov
Dne: 12. 9. 2019

