Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov
v první polovině roku 2017 v NUTS2 Severozápad
Celostátní síť pro venkov (CSV) v Ústeckém kraji pořádala v roce 2017 několik akcí, jejichž cílem
bylo sdílení zkušeností a poznatků a jejich předávání všem, kteří se podílejí na rozvoji venkova
a zemědělství.
První z pořádaných akcí byl seminář s názvem Zkušenosti z Programu rozvoje venkova v
krajinném plánování. V průběhu semináře, který se konal v březnu, proběhly zajímavé
přednášky. Inovace v nastavení hodnocení zemědělské půdy ČR a její ochraně, Dotace
v zemědělství 2017 a Program rozvoje venkova (PRV), Vliv pozemkových úprav na krajinu a
jejich výhled do roku 2020 a novinky z oboru pozemkových úprav a krajinného plánovaní, což
bylo velice přínosné pro všechny zúčastněné.
V dubnu proběhlo tradičně šest seminářů zaměřených na vyhlášené dotační tituly k dotacím z
PRV 2014-2020 a Jednotné žádosti s názvy „Semináře k agroenvironmentálně-klimatickým
opatřením PRV – Jednotná žádost“. V seminářích se přednášející věnovali dotačním možnostem
k Jednotné žádosti. Při přednáškách byl kladen důraz na změny a novinky pravidel oproti
podmínkám, které platily v předchozím roce. Účastníci semináře se dozvěděli i informace o
správné zemědělské praxi, LPIS a kontrolách podmíněnosti (cross compliance). Celkem se těchto
seminářů účastnilo více než 600 účastníků.
„Pozemkové úpravy kolem nás“ byl seminář pořádaný v květnu a věnoval se problematice
pozemkových úprav v Karlovarském kraji. Během semináře byla představena činnost Státního
pozemkového úřadu, proces tvorby komplexních pozemkových úprav a výstupy plánu
společných zařízení. V další části semináře vystoupili zástupci Agentury ochrany přírody a popsali
realizované společné zařízení z pohledu flóry a fauny. Poslední část byla věnována přestavení
dotačních možností z PRV 2014–2020.
V květnu se zájemci o exkurze mohli zúčastnit akce s názvem „Transfer zkušeností z LAG
Mansfeld-Südharz do MAS Karlovarského kraje“. Exkurze přinesla cenné informace pracovníkům
Místních akčních skupin (MAS) a partnerům CSV z dotačních možností LEADER v Německu.
V rámci dvoudenní akce byly navštíveny tyto projekty: rybí farma Fischerhof am Kernsee, místí
komunitní multifunkční centrum, mateřská škola a odpočinkové terasy na jezeře Süßer See
v městě Seeberg, statek mansfeldských řemesel v obci Benndorf a hornické návštěvnické
centrum ve Wettelrode, které je spolu s místním prohlídkovým okruhem šachty největším
LEADER projektem LAG Südharz-Mansfeld.
„Renesance sadařství ve Šluknovském výběžku“ byl název pro druhou exkurzi, kterou pořádala
CSV pro zájemce ze Severozápadních Čech. První zastávkou třídenní exkurze byl Výzkumný a
šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousech. Později téhož dne, po přesunu do Kyjova, byli
účastníci seznámeni s projekty PRV 2014-2020, které žadatelé zrealizovaly pomocí MAS
Kyjovské Slovácko prostřednictvím iniciativy LEADER. Druhý den začal přednáškou, která byla
věnována úvodu do problematiky ovocnářství. Po přesunu do Ovocné školky u Bojkovic byli
účastníci seznámeni s možnostmi množení starých krajových odrůd ovocných dřevin.
Následoval přesun do Hostětína, kde se účastníci mohli inspirovat možností získat dotaci z PRV
na vybudování moštárny a zpracovnu ovocných šťáv, prohlídli si ovocný sad, kořenovou čistírnu
a biokotelnu na štěpku. Část představených projektů byla realizována s finanční podporou z PRV.
Večer proběhlo setkání se zástupcem MAS – Partnerství Moštěnka o.p.s., kde byly opět
představeny podpořené projekty z PRV prostřednictvím iniciativy LEADER. Poslední den exkurze
opět začal přednáškou, která byla zaměřena na základní principy výsadby a péče o vysazené

stromy. Po přesunu do Lysic zástupci MAS Moravský kras seznámili účastníky se svými aktivitami
v rámci PRV a následně absolvovali prohlídku ovocných sadů a skladů firmy ZEAS Lysice.
V červnu proběhla také konference na téma „Pozemkové úpravy a čerpání dotací z Programu
rozvoje venkova“. Během konference byli účastníci seznámeni s podmínkami čerpání finančních
prostředků z PRV - operace 4.3.1 a se směnou nemovitostí. Dále proběhly přednášky na téma
Inovace systému BPEJ a monitoring eroze, koncepce pozemkových úprav do roku 2020 a význam
pozemkových úprav, realizované projekty AOPK zaměřené na vodu v krajině a konkrétní
zkušenosti v rámci pozemkových úprav z obce Verneřice.
Poslední akcí v první polovině roku 2017 byla červnová konference “PRV a SCLLD v rámci akce
Slavnosti vody v regionu Sokolovsko”. Během konference byla řešena témata zaměřená na
hydrometeorologické extrémy včetně rizik, vodní zdroje v Karlovarském kraji, Slavkovský les a
jeho význam pro bilanci vody v krajině, správy vodních toků a povodí Ohře, vodní rekultivace a
revitalizace, projekty realizované z PRV 2007-2013 na území MAS Sokolovsko a dotační tituly v
gesci MZe na podporu hospodaření s vodou včetně vodních zdrojů..
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