Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov
v první polovině roku 2016 v NUTS 2 Severovýchod

Výkon agendy regionální úrovně Celostátní sítě pro venkov na územích Pardubického kraje,
Královéhradeckého kraje a Libereckého kraje byl počátkem roku 2016 z personálních důvodů
omezen. Toto omezení však díky dobré předchozí spolupráci s partnery Sítě nemělo vliv
na pořádání pravidelných okresních seminářů k příjmu Jednotné žádosti a ani krajských seminářů
ke 2. kolu příjmu Žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 na území Regionálního
odboru Hradec Králové SZIF (NUTS 2 Severovýchod), ačkoli tyto nebyly organizovány
z prostředků Sítě.
V dubnu 2016 nastoupil na pozici krajského koordinátora Jaroslav Novotný, k němu se v červnu
2016 přidala Miroslava Stárková. První jmenovaný koordinátor má primárně na starosti aktivity
Sítě v Pardubickém kraji a Libereckém kraji. Paní Stárková koordinuje aktivity Sítě zejména
v Královéhradeckém kraji.
Dne 12. května se Síť aktivně podílela na Zemědělském dni v Sověticích. V rámci dnes již
etablované akce nadregionálního významu, která každoročně vítá aktéry rozvoje venkova
z veřejného a soukromého sektoru a svým bohatým programem i širokou veřejnost, včetně
nejmladší generace, stánek Sítě informoval zájemce a potenciální žadatele o možnostech čerpání
prostředků z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a širokou veřejnost o příkladech dobré praxe
dotační politiky. V průběhu dne proběhlo i Setkání partnerů, které poskytlo aktérům a zájemcům
o rozvoj venkova prostor pro síťování a diskuzi.
Ve dnech 9. a 10. června se krajští koordinátoři v rámci informační služby ve společném stanu
SZIF, Ministerstva zemědělství a Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu
zúčastnili celostátní přehlídky odrůd zemědělských plodin, ochrany a výživy rostlin a výstavy
zemědělské techniky Naše pole v Nabočanech u Chrudimi. Zde společně s pracovníky
Regionálního odboru Hradec Králové SZIF poskytovali návštěvníkům informace především
k aktivitám Sítě a jejích partnerů, ale i aktuální informace k Programu rozvoje venkova 20142020, rozdávali informační materiály a drobné propagační předměty.
Dále se v průběhu června za resort zemědělství podíleli krajští koordinátoři na vyhodnocení
krajských kol soutěže Vesnice roku a ocenění Oranžová stuha. Ministerstvo zemědělství patří mezi
vyhlašovatele soutěže Vesnice roku a zároveň je garantem ocenění Oranžová stuha České
republiky. V celostátním kole se z regionu NUTS 2 Severovýchod utkají o toto mimořádné ocenění
udělované za příkladnou spolupráci obce se zemědělským sektorem obec Dolní Újezd (Pardubický
kraj), obec Kratonohy (Královéhradecký kraj) a obec Svijany (Liberecký kraj).
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