Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov
v roce 2021 na území NUTS 2 Jihozápad
V březnu roku 2021 započaly práce na výrobě informačního materiálu, konkrétně brožuře
s názvem „MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY - Zpracováváme a nakupujeme na
farmách v Plzeňském kraji, aneb kde pomáhají dotace Programu rozvoje
venkova 2014–2020“ Cílem brožury je představit laické i odborné veřejnosti úspěšné
faremní producenty a zpracovatele mléka v Plzeňském kraji, kteří jsou zároveň
úspěšnými příjemci dotací z Programu rozvoje venkova 2014–2020. Dalším cílem brožury
je seznámit širokou veřejnost s problematikou mléka a s různými druhy mléčných
výrobků. V prosinci roku 2021 byly práce na brožuře úspěšně dokončeny a bylo vytištěno
2 500 ks této 50-ti stránkové brožury. Odkaz ke stažení brožury naleznete ZDE.
V měsíci květnu se začalo natáčet 8 video reportáží s názvem „ŽÍVÝ VENKOV ŽIVÍ“.
Tématem video reportáží je vhled do fungování zemědělských, lesnických a
potravinářských podniků různých právních forem i výrobních zaměření s cílem prezentace
pozitivních přínosů investic z Programu rozvoje venkova 2014–2020, a to na pozadí
současných starostí a radostí prezentovaných subjektů. Natáčení video reportáží bylo
úspěšně dokončeno v listopadu roku 2021. Video reportáže budou průběžně
zveřejňovány na YouTube kanále SZIF.
V termínu od 16. do 17. června byla zrealizována první exkurze roku 2021 s názvem
„Program rozvoje venkova 2014–2020 - Lesnická opatření v praxi“. Cílem
exkurze bylo představit účastníkům možnosti čerpání dotací z Programu rozvoje
venkova 2014–2020 zaměřené na podporu investic do lesnické činnosti. Nejvíce
účastníky exkurze zaujal projekt číslo 16/003/0861a/231/000754, jehož cílem byl nákup
speciální techniky tzv. železného koně. Práci s tímto strojem si mohli účastníci přímo
v lese na předem připravených pokácených stromech vyzkoušet.
První akcí financovanou z Celostátní sítě pro venkov (dále jen Síť) konanou v roce 2021
v Plzeňském kraji byla dvoudenní konference s názvem „Venkovské fórum 2021“.
Konference se konala ve dnech 25. - 26. srpna v nově zrekonstruovaných prostorech
Kláštera Chotěšov. Konference byla zaměřená na rozvoj venkovských oblastí Plzeňského
kraje, diskusi o přípravě programového období 2020+, prezentaci a ukázky úspěšných
projektů a příkladů dobré praxe v rozvoji venkova. Součástí konference byla exkurze za
inspirativními projekty financovanými z Programu rozvoje venkova 2014–2020
zaměřenými na podporu investic do mimoprodukční funkce lesa.
V rámci konání Agrosalonu Země Živitelka 2021 v Českých Budějovicích se dne 27. srpna
v konferenčních prostorách Agrární komory konalo tradiční „Setkání Partnerů
Celostátní sítě pro venkov Jihočeského a Plzeňského kraje“. V rámci setkání byly
partnerům mimo jiné představeny a zhodnoceny akce financované Sítí, které byly
realizovány v roce 2020 a 2021. Byly sdíleny Příklady dobré a špatné praxe při plánování
a realizaci akcí Sítě. Tradiční součástí setkání byla prezentace činnosti partnerů Sítě v
rámci aktivit Sítě a své činnosti na svém území.
Dne 22. září se ve Dvoře Vondrov u Hluboké nad Vltavou konala propagační a
prezentační akce s názvem „12. ročník Dvůr Vondrov 2010–2021, marketingové
setkání podnikatelů, manažerů, akademiků, starostů a hostů z regionu“. Na
stánku Sítě probíhala prezentace partnerů Sítě, zejména jihočeských místních akčních
skupin. Dále byly na stánku k dispozici informace o Síti, její činnosti na území NUTS 2
Jihozápad, informace o Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV) s důrazem na
13. kolo příjmu žádostí PRV a prezentace inspirativních projektů PRV formou karet
projektů, videí, video reportáží a kvízových otázek.

Pro zemědělské, potravinářské a lesnické subjekty se dne 24. září v aule VOŠ lesnické a
Střední lesnické školy B. Schwarzenberga v Písku uskutečnil seminář k 13. kolu příjmu
žádosti PRV s názvem „Program rozvoje venkova 2014–2020 13. kolo příjmu
žádostí“. Cílem semináře bylo přiblížit potencionálním žadatelům možnosti čerpání
dotací z PRV 2014–2020, seznámit účastníky se změnami v pravidlech u jednotlivých
dotačních titulů vyhlašovaných v 13. kole příjmu žádostí o dotaci a nastínit jim
problematiku hodnocení finančního zdraví a zadávacího/výběrového řízení.
Další akcí realizovanou za finanční podpory Sítě bylo dvoudenní setkání s názvem
„Za lepší venkov X.“, které sloužilo k výměně získaných zkušeností mezi partnery Sítě. K
výměně zkušeností v oblasti podpor PRV, ale i podpor z dalších finančních nástrojů pro
podporu rozvoje venkova v návaznosti na tvorbu CLLD. V rámci setkání došlo k předání
zkušeností z jednotlivých výzev místních akčních skupin, hodnocení preferenčních kritérií,
následné administrativní kontroly a realizace podpořených projektů, získání nových
zkušeností a nápadů pro rozvoj venkovského území. Setkání se konalo ve dnech 30. září
a 1. října v Marině Orlík poblíž Milevska na Písecku.
V sobotu 2. října se na Školním statku Tábor - Měšice konala druhá propagační a
prezentační akce roku 2021 s názvem „Den zemědělců, potravinářů a venkova
okresu Tábor a okolí 2021“. Na stánku Sítě probíhala prezentace zemědělství a PRV
formou soutěže – kvízových otázek. Dále byly na stánku k dispozici informace o CSV a
její činnosti na území NUTS 2 Jihozápad, informace o Programu rozvoje venkova
2014–2020 s důrazem na 13. kolo příjmu žádostí PRV a prezentace inspirativních
projektů PRV formou karet projektů, videí a video reportáží. I z důvodu hezkého počasí
se akce velice vydařila. Navštívilo ji zhruba 5 000 návštěvníků a stánek Sítě spolu se
sousedícím stánkem včelařů byl po celou dobu konání akce v obležení návštěvníků.
V termínu od 5. do 7. října byla zrealizována druhá exkurze roku 2021 s názvem „Za
příklady dobré praxe na Vysočinu a Zlínsko“. Exkurze byla zaměřena na propagaci
úspěšně realizovaných projektů z Programu rozvoje venkova administrovanými místními
akčními skupinami Kraje Vysočina a Zlínského kraje. Dále byly účastníkům představeny
konkrétní příklady dobré praxe a inspirativní projekty i z ostatních operačních programů,
které administrují místní akční skupiny s cílem podpořit rozvoj venkova, posilování vazeb
a partnerství ve venkovském prostoru.
Další exkurzí konanou v říjnu roku 2021 byla exkurze s názvem „Putování po
agrotrendech budoucnosti“, která se konala ve dnech 14. a 15. října. Cílem exkurze,
které se zúčastnili jihočeští zemědělci a farmáři, byly zemědělci a farmáři hospodařící
v Plzeňském kraji, kteří svou produkci zpracovávají a v Plzeňském kraji i prodávají. A při
rozvoji a diverzifikaci jejich podnikání jim výrazně pomohla podpora z Programu rozvoje
venkova 2014–2020. Účastníci si mohli prohlédnout moderní stáje pro skot, dojícího
robota, pěstírnu konopí, minipivovar nebo třeba technologii pro zpracování masa.
Předposlední akcí roku 2021 financovanou ze Sítě bylo dvoudenní setkání s exkurzí na
téma pozemkových úprav a jejich přínos pro majitele pozemků, hospodařící zemědělce i
obyvatelstvo venkova. V rámci dvoudenního setkání se konala exkurze po úspěšně
realizovaných pozemkových úpravách v Jihočeském kraji v okresech České Budějovice a
Český Krumlov. Setkání s exkurzí s názvem „Čerpáme dotace z Programu rozvoje
venkova - Pozemkové úpravy“ se konalo ve dnech 19. – 20. října v rezortu Olšina
v Polné na Šumavě nedaleko Horní Plané.

Poslední akcí roku 2021 konanou v rámci aktivit Sítě byla exkurze s názvem „Cesta za
příklady dobré praxe V.“. Exkurze se konala dne 19. října. V rámci exkurze byly
účastníkům představeny příklady dobré praxe a došlo k předání zkušeností o
realizovaných inspirativních projektech financovaných z PRV v rámci jednotlivých výzev
jihočeských místních akčních skupin. Představené projekty byly pro účastníky inspirací
jak při přípravě projektových záměrů, tak při realizaci projektů a následně i při
udržitelnosti projektů.
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