Zpráva z akce „Propagace Programu rozvoje venkova
a Komunitně vedeného místního rozvoje na Zahradě Čech“
9. – 17. 9. 2016
Litoměřice
Krajská síť Místních akčních skupin (KS MAS) Ústeckého kraje se ve spolupráci s Celostátní sítí
pro venkov (CSV) zúčastnila jubilejního 40. ročníku zemědělského veletrhu Zahrada Čech.
Výstava probíhala ve dnech 9. - 17. 9. 2016 v areálu litoměřického výstaviště. Vedle pestrého
sortimentu vystavovatelů a prodejců z celé republiky bylo možné shlédnout nabídku místních
výrobců zemědělských a potravinářských produktů. Do akce se zapojily také organizace
a instituce působící v oblasti rozvoje venkova. Letos poprvé byl jeden celý pavilon vyčleněn pro
interaktivní expozici Ústeckého kraje.
Společný stánek CSV a MAS byl umístěn v pavilonu S. Aktivita zástupců Místních akčních skupin
z Ústeckého kraje byla zaměřena na prezentaci jejich činnosti jak v uplynulém plánovacím
období, tak i v období následujícím cca do r. 2020. Největší pozornost byla věnována informování
veřejnosti o fungování a přínosu Programu rozvoje venkova (PRV), který byl hlavním zdrojem
čerpání dotačních prostředků pro žadatele, kteří realizovali záměry týkající se obnovy a zlepšení
života ve venkovských oblastech. Hlavní část prezentace a propagace na stánku MAS se týkala
zemědělských podnikatelů a jejich úspěšných projektů. Pro zájemce z řad veřejnosti, kteří se
chtěli dovědět více o PRV, byl k dispozici dostatek tištěných materiálů, ale rovněž konzultace
a poradenství pracovníků MAS a zástupce Celostátní sítě pro venkov. V průběhu týdne se zde
vystřídali zástupci všech devíti Místních akčních skupin působících na území Ústeckého kraje.
Proběhla mnohdy velmi zajímavá výměna zkušeností, ale i příkladů dobré i špatné praxe z oblasti
čerpání dotačních prostředků pro venkov.
Celostátní síť pro venkov se kromě propagace Programu rozvoje venkova věnovala i propagaci
svých partnerů. CSV umožnila návštěvníkům získat více informací o možnostech spolupráce,
partnerství a sdílení poznatků z aktivit směřujících do rozvoje zemědělství a venkova. Dále pro
návštěvníky zajistila ochutnávky regionálních produktů, které se setkaly s velkým zájmem
a úspěchem.
Návštěvníky výstavy byli lidé ze všech koutů republiky, jejich počet dosáhl několika desítek tisíc.
Propagace Programu rozvoje venkova má na Zahradě Čech své místo díky účasti velkého počtu
zemědělců a potencionálních žadatelů PRV.
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