Zpráva z akce
„Prezentace krajské sítě MAS, PRV a CSV na výstavě Zahrada
Čech 2017“
15. 9. – 23. 9. 2017
Celostátní síť pro venkov (CSV) ve spolupráci s Krajskou sítí Místních akčních skupin (MAS)
Ústeckého kraje se zúčastnila 41. ročníku tradičního zahrádkářského a zemědělského veletrhu
Zahrada Čech.
Prezentace partnerů CSV na stánku byla zaměřena na informace o jejich činnosti jak
v uplynulém, tak i v plánovaném období. Největší pozornost byla věnována informování
veřejnosti o fungování a přínosu Programu rozvoje venkova (PRV), který byl hlavním zdrojem
čerpání dotačních prostředků pro žadatele realizující záměry v oblasti obnovy a zlepšení života
ve venkovských oblastech. PRV je určen především pro zemědělce a podnikatele. Hlavní část
prezentace a propagace na stánku MAS se týkala právě zemědělských podnikatelů, jejich
úspěšných projektů a možností čerpání prostředků v následujícím období. Pro zájemce z řad
veřejnosti, kteří se chtěli dozvědět více o tomto programu, byl k dispozici dostatek tištěných
materiálů, ale rovněž živé konzultace a poradenství pracovníků MAS. V průběhu týdně se zde
vystřídali zástupci všech devíti Místních akčních skupin působících na území Ústeckého kraje.
Proběhla mnohdy velmi zajímavá výměna zkušeností, ale i příkladů dobré a špatné praxe
z oblasti čerpání dotačních prostředků pro venkov.
V rámci výstavy vyhlásila Regionální agrární komora Most slavnostní soutěž Regionální potravina
Ústeckého kraje a Potravinářský výrobek Ústeckého kraje - Kraje Přemysla Oráče. Časopis
Receptář vyhodnotil nejlepší recept ze Zahrady Čech. Proběhlo semifinále a finále soutěže ZELÍ
ROKU 2017, kdy Zelinářská unie Čech a Moravy již po deváté vybírala z výrobců kysaného zelí
celé ČR. Vedle pestrého sortimentu vystavovatelů a prodejců z celé republiky bylo možné
shlédnout i ochutnat produkty z nabídky místních zemědělských a potravinářských výrobců. Do
akce se zapojily také organizace a instituce působících v oblasti rozvoje venkova.
Zcela nový stánek Krajského sdružení Národní sítě MAS (KS NS MAS) byl umístěn v prestižním
pavilonu A, kde se mj. prezentovala Agrární komora, Ústecký kraj, zástupci zahradnických škol
z Mělníka a Lovosic a odbytového družstva Litozel. V celém pavilonu byly k vidění působivé
dekorace vytvořené ze zemědělských a zahrádkářských výpěstků.
Významným přínosem pro úspěch celé expozice byla účast Celostátní sítě pro venkov. CSV
umožnila návštěvníkům získat více informací o možnostech spolupráce, partnerství a sdílení
poznatků z aktivit směřujících do rozvoje zemědělství a venkova a rovněž zajistila ochutnávky
regionálních produktů, které se setkaly s velkým zájmem a úspěchem.
Návštěvníky výstavy byli lidé z celé České republiky, jejich počet dosáhl desítek tisíc. Celkově
lze průběh a přínos účasti na Zahradě Čech zhodnotit jako velmi zdařilý a přínosný.
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