Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov
v druhé polovině roku 2019 v NUTS 2 Jihozápad

Druhé pololetí roku 2019 bylo zahájeno 23. srpna 2019 tradičním Setkáním partnerů
Celostátní sítě pro venkov Jihočeského a Plzeňského kraje na 46. 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 2019 a probíhala vzájemná diskuse nad plánováním nových akcí na
rok 2020.
V měsíci srpen se uskutečnila 6-ti denní zahraniční exkurze na Slovensko Inspirujeme
se u sousedů v termínu 22. – 27. srpna 2019, která měla za cíl seznámit účastníky
s inspirativními projekty realizovanými v rámci Programu rozvoje venkova (Česká
republika), v rámci LEADER (Slovenská republika). Exkurze představila konkrétní příklady
dobré praxe, které mohou být dobrou inspirací potencionálním žadatelům o dotace
z Programu rozvoje venkova. Dále exkurze byla dobrou příležitostí pro účastníky navázat
nové přeshraniční kontakty a spolupráci. V rámci exkurze účastníci navštívili 46. ročník
mezinárodní zemědělské a potravinářské výstavy „AGROKOMPLEX“ v Nitře s důvodu
sdílení příkladů dobré praxe v prezentaci LEADR.
Pro zemědělské, potravinářské a lesnické subjekty se uskutečnily odborné semináře
k 8. kolu příjmu žádost PRV. V Jihočeském (5. září 2019) a Plzeňském kraji (9. září
2019) dva semináře s názvem Program rozvoje venkova na období 2014–2020,
8. kolo příjmu žádostí a jeden seminář Program rozvoje venkova 2014–2020
„lesnická opatření“, který se konal (6. září 2019) 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 8. kole příjmu žádostí o dotaci
a nastínit jim problematiku hodnocení finančního zdraví a zadávacího/výběrového řízení.
V rámci veletrhu cestovního ruchu s názvem ITEP 2019, se uskutečnil v hale
TJ Lokomotivy Plzeň na Slovanech (ve dne 19. - 21. září 2019) 6. ročník Venkovského
EXPA. Prezentace byla připravena jako velký stan symbolizující Venkovský dům
Plzeňského kraje a uvnitř stanu byla umístěna stylizovaná mapa Plzeňského kraje
s vyznačením území jednotlivých místních akčních skupin a úspěšné projekty PRV. Před
stanem
probíhala
prezentace
lokálních
produktů
s ochutnávkou
pro
návštěvníky, jejíž producenti jsou úspěšnými žadatelé z PRV.
Pro studenty středních a vysokých zemědělských škol se pořádala třídenní exkurze
(ve dnech 18. - 20. září 2019) v Jihočeském kraji s názvem Zemědělství na Šumavě.
Potencionálním mladým podnikatelům v zemědělství byla představena dobrá praxe
v hospodaření v méně příznivých oblastech a v ekologickém zemědělství. Za tím účelem
byly navštíveny 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, farma Jana Záhory, kde byla
účastníkům představena kompostárna a minipivovar, farma Jana Nováka, která se
zaměřuje na šlechtitelský chov šumavské ovce, dále rodinná farma Eduarda Kramla,
která se zabývá chovem plemene skotu Salers a farma Stanislava Zídka, která hospodaří
na 600 ha, které jsou převážně pastviny a TTP. Cílem této exkurze bylo předání
zkušeností studentům z čerpání projektových opatření PRV a představení úspěšných

projektů financovaných z PRV.
Sedmým rokem se uskutečnilo dvoudenní (24. - 25. září 2019) setkání s názvem
Za lepší venkov IX. 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. Setkáni bylo zahájeno exkurzí, která
byla zaměřena na úspěšné čerpání dotací z PRV 2014–2020 přes MAS. 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. 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.
Již sedmý ročník Slavností jablek se uskutečnil dne 5. října 2019 na vrchu Krasíkov
v obci Kokošice. 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. Uskutečnila se
tradiční soutěž o nejhezčí a nejchutnější štrůdl. Pro děti byly připraveny výtvarné dílny
u zříceniny hradu Krasíkov. Novinkou letošního ročníku byla Varhanotéka v bývalé
zvonici, kde si mohli návštěvníci poslechnout zvuk vybraných barokních varhan
z Plzeňské diecéze a prohlédnout si fotografie z tohoto kostela. Překvapením byl také
nově opravený presbitář v kapli Máří Magdalény. Jako každý rok se na Krasíkově
prezentoval bavorský partner Mikroregionu Konstantinolázeňsko Kommunale Allianz
Steinwald. Dopravu návštěvníků z úpatí na vrch a zpět, zdravotnické zajištění stejně jako
ukázky první pomoci zajišťovala Záchranná služba Royal Rangers. V informačním stánku
MAS Český Západ a Celostátní sítě pro venkov uprostřed prostranství na vrchu byly pro
účastníky připraveny ochutnávky jablek, moštů, křížal a štrůdlů z regionální produkce.
Dále byly k dispozici informace o aktivitách MAS, Programu rozvoje venkova a Celostátní
sítě pro venkov.
Seminář s exkurzi Čerpáme dotace z programu rozvoje venkova Operace 4.3.1
Pozemkové úpravy, se zrealizoval v termínu od 10. do 11. října 2019 v hotelu Elsyn
Dvůr v obci Stachy. Tento seminář s exkurzí měl za cíl inspirovat starosty
obcí, hospodařící zemědělce, majitele pozemků i veřejnost. Byl vytvořen prostor pro
sdílení zkušeností a výměnu informací. V průběhu přednášek docházelo k aktivní diskuzi
mezi účastníky a tím byly předávány zkušenosti čerpání dotací z PRV. V rámci exkurze
byly představeny zrealizované projekty PRV se zaměřením především na úpravu polních
cest. Odborná část představila činnost CSV, realizovaných a připravovaných projektů
financovaných z PRV 2014–2020 – operace 4.3.1. Pozemkové úpravy a zkušenosti
účastníků s konkrétním přínosem pozemkových úprav a PRV pro obce a zemědělce.
Ovocnářský jarmark Slavnosti plodů 2019 proběhl 19. října 2019 v obci Truskovice. 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 PRV. Stánek CSV byl umístěn na návsi, vedla hlavního
pódia. Na stánku probíhala prezentace Programu rozvoje venkova formou ochutnávek
soutěžních piv z minipivovarů podpořených z PRV. Realizace slavností je ukázkovým
příkladem dobré praxe – podpory rozvoje místního hospodářství, využívání místních
zdrojů
včetně
lidových,
podpory
zaměstnanosti
v
místě,
především
v zemědělství – specificky ovocnářství a také v oblasti navazujícího zpracování potravin a
dalších služeb.
Dne 7. listopadu 2019 se uskutečnil seminář s exkurzí „Manažerské fórum zemědělců,
potravinářů, venkova a Místních akčních skupin Plzeňského kraje a okolí“.
Odborná exkurze představila účastníkům novou technologii výroby proteinu v Lyckeby
Amylex a.s., projekt byl financován z PRV 2014–2020 „Spolupráce na zlepšení využití
hlízové šťávy pro výrobu krmiv". Seminář představil CSV a její činnost v kraji. Účastníci

byli informování o MAS a jejich činnosti včetně výhledů na rok 2020. Na stánku CSV byly
prezentovány příklady dobré praxe z PRV a informace k 8. kolu přijmu žádost PRV. Akce
napomohla k získávání nových kontaktu a nápadů, také získání širšího povědomí
o problémech rozvoje venkova.
Exkurze Cesta za příklady dobré praxe IV., se uskutečnila 14. listopadu 2019
v Jihočeském kraji. Exkurze se zaměřovala především na ukázku příkladů dobré praxe
související s realizací projektů PRV a předání zkušeností. V rámci exkurze byla navštívena
obec Žihoce, kde byly představeny projekty obce jako například, zpracování zbytků po
těžbě dřeva nebo stavební úpravy obce. Exkurze dále navštívila zámek Hrádek u Sušice,
kde byl účastníkům představen úspěšný projekt PRV „Zámek Hrádek – rozšíření
ubytovací kapacity a sportovního vyžití“ a Kašperskohorský pivovar, který získal ocenění
Zlatá pivní pečeť 2018 v kategorii „světlé výčepní z minipivovaru“.
8. listopadu a 18. prosince 2019 se ve městě Plzeň uskutečnila dvě setkání Vzájemná
inspirace v
CLLD/LEADERu, pro MAS Plzeňského kraje a subjekty zapojené
do implementace CLLD. Inspirativní setkání posloužilo především ke sdílení zkušeností
z prvních výzev MAS, s animačními aktivitami a s prací "v terénu" a vzájemné inspiraci.
Druhé setkání bylo zrealizováno formou teambuildingu, který pomohl vytvořit atmosféru
sdílení a ochoty k výměně konkrétních zkušeností a příkladů dobré praxe.
Dne 10. prosince 2019 se uskutečnilo Výroční setkání k 10-ti letů činnosti KS NS
MAS ČR Jihočeského kraje v Nových Hradech. Setkání u příležitosti významného výročí
existence a činnosti KS NS MAS ČR Jihočeského kraje nabídlo možnost prezentace
dlouholeté činnosti MAS ve svých území nejen v rámci PRV. V rámci setkání byly
představeny příklady dobré praxe a prezentovány inspirativní projety podpořené z PRV.
Součástí setkání byla exkurze, která účastníkům představila projekty PRV realizované
v Nových Hradech („Novohradská kovárna aktivní“, „Revitalizace veřejného prostranství
města Nové Hrady“, „Kulturní dědictví Novohradska-síť stálých expozic“). K příležitosti
setkání byl vytvořen informační materiál Místní akční skupiny Jihočeského kraje,
Významný partner Celostátní sítě pro venkov slaví 10. výročí své činnosti.
Informační brožura představující jednotlivých 16 MAS působících v Jihočeském kraji
s představením inspirativních projektů realizovaných z PRV a stručný popis MAS a jejich
aktivit v rámci území. Prostřednictvím vzniklého materiálu dojde ke zvýšení
informovanosti veřejnosti (odborné i laické) o činnosti MAS Jihočeského kraje a jejich
aktivitách v dotačních programech (PRV, metodě LEADER/CLLD), spolupráce a činnost
CSV.

Zpracovala: Ing. Linda Vopátková, krajský koordinátor Celostátní sítě pro venkov
Dne: 22. 1. 2020

