Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov
v první polovině roku 2019 v NUTS 2 Jihozápad
Celostátní síť pro venkov (CSV) se v prvním pololetí roku 2019 podílela na realizaci akcí
typu vzdělávacích seminářů, konferencí, odborných setkání, exkurzí zaměřených na politiku
rozvoje venkova a jedné propagační akce.
První realizovanou akce roku 2019 bylo setkání „Manažerské, marketingové a obchodní
fórum zemědělců, potravinářů, výroby, obchodu, služeb, bankovnictví a
pojišťovnictví Jihočeského kraje a kraje Vysočina“, které proběhlo 19. 3. 2019
v Táboře. Setkání bylo zaměřené především na aktuální problémy rozvoje venkova a
zemědělství včetně „sucha“ jako závažného problému naší krajiny a na nové technologie a
trendy v rostlinné výrobě. Stánek CSV účastníkům nabídl informace k příjmu žádostí o
dotace na projektová opatření z PRV, prezentaci úspěšných projektů financovaných z PRV a
aktivity CSV pro rok 2019.
V měsíci březnu se uskutečnily také dva motivační semináře „Vesnice roku 2019 – Cesta
za Oranžovou a Zelenou stuhou“, a to 13. 3. 2019 v obci Pištín a 26. 03. 2018 v obci
Třemošná. Semináře propagovaly soutěž Vesnice roku, motivovaly zástupce obcí
k přihlášení do soutěže a upozornily na význam venkova. V rámci seminářů se setkali nejen
zástupci obcí, ale i další lidé působící na venkově, takže došlo ke vzájemnému předání
osobních zkušeností a poznatků v oblasti rozvoje venkova.
Od 8. do 12. dubna 2019 bylo zrealizováno celkem dvanáct seminářů s názvem „Dotační
možnosti v agrárním sektoru (Jednotná žádost, Agroenvironmentální opatření
PRV)“ ve všech okresech Jihočeského a Plzeňského kraje. Hlavním cílem seminářů bylo
předat účastníkům akce aktuální informace o PRV a o novinkách z oblasti Společné
zemědělské politiky v roce 2019, 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.
Čtvrtým rokem se 5. května v Pištíně u Českých Budějovic pořádala velmi úspěšná
propagační akce „Vaříme, pečeme a smažíme regionální potraviny“. Již první ročník
této akce byl úspěšný a získal Cenu Hejtmana Jihočeského kraje v krajském kole soutěže
Vesnice roku 2016 v rámci Programu obnovy venkova v kategorii Realizace úspěšného
kulturně společenského záměru. Během této akce se každoročně propagují úspěšné
projekty z PRV, moderní trendy v zemědělské výrobě, prezentuje se CSV a její aktivity
v kraji a před očima návštěvníků probíhá příprava pokrmů z tradičních regionálních
potravin.
V dubnu a květnu 2019 se konaly dvě dvoudenní konference realizované v Jihočeském kraji
v Třeboni (od 28. do 29. května) s názvem „Konference Jihočeský venkov 2019“ a
v Plzeňském kraji na zámku Rochlov (od 25. – do 26. dubna) s názvem „Venkovské
fórum“. V rámci dvoudenních konferencí se konaly semináře, jejichž hlavními tématy byly
venkov, metoda komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) a využití Programu rozvoje
venkova (PRV). Součástí konferencí byly i exkurze za příklady dobré praxe v čerpání dotací
z PRV. V Třeboni exkurze účastníky seznámila také s tradičním rybníkářstvím, lázeňstvím a
bohatým kulturním dědictvím Jihočeského kraje. Konference nabízely prostor pro
vzájemnou diskuzi a sdílení zkušeností čerpání dotací nejen z PRV, ale i z Operačního
programu Rybářství a ostatních operačních programů mimo resort zemědělství.

V měsíci červnu se uskutečnil v Klatovech jednodenní seminář „Zadávání veřejných
zakázek v rámci projektů spolufinancovaných z Programu rozvoje venkova“.
Účastníci semináře byli seznámeni s podmínkami zadávání veřejných zakázek v rámci
projektů PRV a upozorněni na nejčastější chyby. Přednášející sdíleli zkušenosti se
zadáváním veřejných zakázek z PRV v režimu Zákona o veřejných zakázkách i mimo režim
Zákona, tj. dle Příručky pro zadávání zakázek PRV na období 2014–2020.
Dne 14. 6. 2019 proběhl seminář s exkurzí „Den zemědělce a venkova Písek“, který
účastníky seznámil s přípravou nové SZP 2020+ a s novými poznatky hospodaření s vodou
v krajině. V rámci exkurze byly účastníkům prezentovány projekty financované z PRV i
jiných programů. V průběhu celého dne měli účastníci možnost si v areálu školního
zemědělského statku v Dobešicích prohlédnout také ukázku stříhání ovcí, ošetření paznehtů
skotu, práce s koňmi či práci se včelami.
Ve druhé polovině června od 18. do 20. 6. 2019 proběhla třídenní exkurze „Příklady dobré
praxe – zpracování a prodej produktů prvovýroby“. Exkurze představila široké
zemědělské veřejnosti z Plzeňského a Jihočeského kraje konkrétní příklady dobré praxe
v moravských krajích, které jsou užitečným příkladem pro další potenciální žadatele z PRV.
Exkurze byla zaměřena na ukázku různě zaměřených farem a podniků s dobrými
ekonomickými výsledky a na příklady propojení jednotlivých oblastí zemědělství,
potravinářství a turistiky mezi subjekty v regionu.
Poslední realizovaná akce v 1. pololetí roku 2019 se uskutečnila dne 20. 6. 2019 v Horních
Chrášťanech. Seminář „Venkovská turistika a agroturistika v jižních Čechách“,
informoval subjekty působící v cestovním ruchu o možnostech, zkušenostech a poznatcích
vedoucích ke zvýšení kvality poskytovaných služeb. V rámci exkurze byla představena
úspěšná ekofarma, kde se příkladně podařilo skloubit ekologickou zemědělskou výrobu
s agroturistikou podpořenou výstavbou minipivovaru a výrobou vlastního piva. Na ekofarmě
bylo účastníkům představeno mnoho inspirativních projektů z PRV.
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