Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov
v první polovině roku 2016 v NUTS2 Severozápad

Celostátní síť pro venkov v Ústeckém a Karlovarském kraji tradičně připravila začátkem dubna
semináře s názvem „Semináře před podáním dotací na agroenvironmentální operace v rámci
PRV“. Semináře byly věnovány odborné zemědělské veřejnosti a jejich náplní byla neprojektová
opatření v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020. Podrobněji se semináře věnovaly
tématům jako platba na plochu a hospodářská zvířata, správná zemědělská praxe, kontrola
podmíněnosti, LPIS, ekologické zemědělství, agroenvironmentálně – klimatická opatření, ale
také nejčastějším chybám v rámci administrace žádostí v předchozím roce.
V druhé polovině dubna proběhla další dvě školení tentokráte zaměřená na projektová opatření
Programu rozvoje venkova. Semináře s názvem „Program rozvoje venkova na období 20142020, 2. kolo příjmu žádostí“, které se uskutečnily v Mostě a Březové u Sokolova přinesly cenné
informace žadatelům před podáváním žádostí 2. kola. V průběhu seminářů se účastníci seznámili
se změnami v obecné části pravidel Programu rozvoje venkova, přehledem vyhlašovaných
operací, s procesem administrace žádostí, nejčastějšími chybami žadatelů v 1. kole a s příklady
dobré a špatné praxe.
Setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov bylo další akcí, která tradičně přináší partnerům Sítě
novinky z oblasti Programu rozvoje venkova 2014-2020 a Celostátní sítě pro venkov. Setkání
proběhla pro Ústecký kraj v Ústí nad Labem a pro Karlovarský kraj v Královském Poříčí. Partneři
Celostátní sítě pro venkov získali informace k novinkám a změnám v rámci tvorby akcí CSV
a k PRV. Partneři byli seznámeni s již realizovanými aktivitami. Následně probíhala živá diskuze
nad těmito akcemi a přípravou nových plánů pro rok 2017. Partneři, kteří se účastnili setkání
poprvé, byli obeznámeni s novou strukturou CSV a během diskuzí jim zkušenější partneři
předávali své poznatky a zkušenosti z realizovaných akcí.
Propagační akce s názvem „Propagace Programu rozvoje venkova a komunitně vedeného
místního rozvoje“ měla za cíl v rámci Mezinárodního festivalu hudby v České Kamenici představit
témata uvedená v názvu akce. Účastníci měli možnost získat informace k Celostátní síti pro
venkov a jejím partnerům, k Programu rozvoje venkova 2014-2020 a jeho úspěšným projektům
a v neposlední řadě ke komunitně vedenému místnímu rozvoji prezentovanému zástupci
místních akčních skupin. Pro zájemce o tyto informace bylo připraveno občerstvení v podobě
regionálních produktů. Doprovodný program byl věnován tradičním řemeslům a výrobkům,
propagaci místních podnikatelských subjektů a dalším kulturním aktivitám.
V příjemném prostředí hotelu Větruše v Ústí nad Labem proběhla koncem června konference na
téma pozemkové úpravy. Především obce v ČR se zabývají tímto tématem. Během konference
byla řešena témata jako koncepce pozemkových úprav pro období 2014-2020 v rámci Programu
rozvoje venkova, dotčené orgány státní správy v procesu pozemkových úprav, rozvojové
projekty a studie v Ústeckém kraji, nástroje územního plánování, administrace žádostí a příkladů
dobré praxe z PRV 2007-2013 a další. Celostátní síť pro venkov umožnila začátek úzké
spolupráce dotčeným subjektům v procesu pozemkových úprav a umožnila účastníkům akce
prohloubit znalosti a zodpovědět otázky v oblasti pozemkových úprav.

Pro porovnání zkušeností v oblasti zemědělství uspořádala Celostátní síť pro venkov v červnu
tohoto roku exkurzi po ČR a Rakousku. Cílem exkurze s názvem „Exkurze po farmách v České
republice a v Rakousku“ bylo zejména získat informace o investicích a dotacích z Evropských
fondů v obou zemích. Podařilo se sestavit pestrý program z návštěv farem v oblasti Dolního
Rakouska, která patří k nejúrodnějším oblastem země a má velmi podobné klimatické podmínky
jako Česká republika. Přestože se jednalo výhradně o rodinné farmy, jejich zaměření a přístup
se od sebe poměrně odlišovaly, takže byla možnost posoudit celkem reprezentativní vzorek
rakouského zemědělství. Účastníci měli možnost se inspirovat způsoby hospodaření v Rakousku
a porovnat své poznatky se situací na našem území.
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