Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov
v roce 2020 na území NUTS 2 Jihozápad

První akcí roku 2020 podpořenou z finančních prostředků Celostátní sítě pro venkov byla
výroba 4 ks informačních roll-upů. Roll-upy byly výrobcem dodány na RO České
Budějovice v měsíci březnu a jsou využívány na akcích financovaných nebo
spolufinancovaných Celostátní sítí pro venkov.
Další akcí realizovanou v měsíci březnu, konkrétně dne 10. března, byl XX. ročník setkání
s názvem „Manažerské, marketingové a obchodní fórum zemědělců, potravinářů,
výroby, obchodu, služeb, bankovnictví a pojišťovnictví Jihočeského kraje a Kraje
Vysočina“, které se konalo v kulturním domě v Dražicích v okrese Tábor v Jihočeském
kraji. Součástí setkání byl odborný seminář, jehož tématy byly např. Program rozvoje
venkova, výzvy Místních akčních skupin nebo Společná zemědělská politika 2020+.
Odborný seminář byl financován z prostředků Celostátní sítě pro venkov.
V měsíci květnu se začalo natáčet video s názvem „Hospodaříme v Plzeňském kraji“.
Cílem videa je dokázat, že pro úspěšné hospodaření není důležitá velikost podniku, ale
dobrý vztah sedláků ke svému okolí a k přírodě vůbec. Důležitá je také nápaditost,
důslednost a kreativita provozovatelů rodinných farem, kteří si v daných výrobních
podmínkách najdou tu správnou formu podnikání. Ta jim přináší jednu z nejvyšších
hodnot, pocit osobní spokojenosti a vzájemné rodinné pospolitosti. Všechny tyto hodnoty
se daří prezentovaným rodinným farmám rozvíjet i díky podpoře z Programu rozvoje
venkova.
Video bylo dokončeno říjnu a následně bylo zveřejněno na youtube:
https://youtu.be/IO9tUISEc8o a na facebooku SZIF.
Koncem léta byly pro účastníky akcí financovaných z Celostátní sítě pro venkov vyrobeny
dvouvrstvé bavlněné roušky, do kterých je možné vložit filtr. Účastníci akcí roušky
s povděkem přijali, protože je mohli v průběhu akce vyměnit za své, z domova
přinesené, a tím efektivněji chránit ostatní účastníky akce.
V termínu od 3. do 9. září byla zrealizována jediná letošní exkurze s názvem „Za
příklady dobré praxe na severní Moravu a do Slezska“. Exkurze byla zaměřena na
metodu LEADER a možnosti jejího efektivního využití ve venkovském prostoru. Dále byla
exkurze zaměřena na příklady dobré praxe čerpání dotací z Programu rozvoje venkova a
SCLLD ve venkovském prostoru. V rámci exkurze byly účastníkům přestaveny inspirativní
projekty, které mají přínos pro žadatele nebo navštívené území. V rámci exkurze byl
navštíven Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Velký ohlas u účastníků vzbudil hrnkovací
stroj a to i proto, že si každý účastník mohl pomocí hrnkovacího stroje zasadit několik
sazenic.
Pro zemědělské, potravinářské a lesnické subjekty se uskutečnily 3 semináře k 11. kolu
příjmu žádostí PRV. V Jihočeském kraji (16. září a 17. září v Pištíně) a v Plzeňském kraji
(14. září v Klatovech) s názvem Program rozvoje venkova na období 2014–2020,
11. kolo příjmu žádostí v Jihočeském a Plzeňském kraji a 1 seminář Program
rozvoje venkova 2014–2020 „lesnická opatření“, který se konal 18. září v Písku.
Cílem seminářů bylo přiblížit potenciálním žadatelům možnosti čerpání dotací
z PRV 2014–2020, seznámit je se změnami v pravidlech u jednotlivých dotačních titulů
vyhlašovaných v 11. kole příjmu žádostí o dotaci a nastínit jim problematiku hodnocení
finančního zdraví a zadávacího/výběrového řízení.

23. září se ve Dvoře Vondrov u Hluboké nad Vltavou konala propagační a prezentační
akce s názvem „Setkání zemědělců, potravinářů, místních akčních skupin,
podnikatelů, manažerů, akademiků, starostů a hostů z regionu“. Na stánku
Celostátní sítě pro venkov probíhala prezentace partnerů CSV, zejména jihočeských
Místních akčních skupin. Dále byly na stánku k dispozici informace o CSV, její činnosti na
území NUTS II Jihozápad, informace o Programu rozvoje venkova 2014–2020 s důrazem
na 11. kolo příjmu žádostí PRV a prezentace inspirativních projektů PRV. I přes
nepříznivé počasí, silné bouřky s deštěm, se akce zúčastnilo asi 150 účastníků.
Poslední akcí realizovanou za finanční podpory Celostátní sítě pro venkov byla výroba
„Pexesa s inspirativními projekty realizovanými Místními akčními skupinami
Jihočeského kraje“. Bylo vyrobeno 4 000 kusů pexesa. Na pexesu jsou prezentovány
inspirativní projekty financované z PRV i ostatních Operačních programů, realizované ve
venkovském prostoru s cílem pomoci rozvoji venkova. Pexeso bude využito na
propagačních a prezentačních akcích CSV a jejích partnerů na Jihozápadě Čech.
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