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

Festival chutí, vůní a řemesel
V termínu od 12. srpna do 14. srpna 2016 proběhla v areálu pardubického zámku akce Festival
chutí, vůní a řemesel určená pro odbornou i laickou veřejnost, podnikatelské subjekty zabývající
se zemědělskou výrobou nebo zpracováním zemědělských produktů. Akce byla doprovodným
programem rozsáhlé 16 denní akce Olympijský park Pardubice 2016 pořádané od 5. srpna do
21. srpna 2016. Cíleně byli osloveni k návštěvě a prezentaci svých aktivit lokální producenti,
včetně zemědělců – potencionální účastníci krátkých dodavatelských řetězců, dále regionální
producenti – držitelé certifikátu v rámci regionů Asociace regionálních značek a úspěšní žadatelé
z Programu rozvoje venkova. Jedním z cílů akce byla prezentace regionální kuchyně, která
využívá místních surovin. Na stánku Celostátní sítě pro venkov byly návštěvníkům k dispozici
informační materiály k Programu rozvoje venkova a Celostátní síti pro venkov.

Inovace v PRV 2014-2020
Iniciativa tzv. Evropského inovačního partnerství je v podmínkách programového období 2014 –
2020 novým fenoménem. Plynule navazuje na opatření „inovace v zemědělství“ a „inovace v
potravinářství“ z minulého programového období. Tato výše zmíněná opatření v Programu
rozvoje venkova zůstala, přičemž EIP je další možností pro zemědělské podnikatele, jak zavádět
inovace potřebné pro rozvoj podnikání do běžné hospodářské praxe. Dne 24. srpna 2016 se
v sále restaurace Chata Habřinka v Českých Libchavech uskutečnil workshop určený pro
subjekty podnikající v zemědělství a výzkumné organizace se zemědělským zaměřením. Na
workshopu byli účastníci seznámeni s postupem při založení operační skupiny a způsobem
zpracování projektové žádosti do PRV 16.1.1 v souladu s pravidly a nastavenými požadavky.

Semináře k 3. kolu PRV
V měsíci září byly v rámci územní působnosti NUTS 2 Severovýchod zorganizovány tři semináře
s názvem „Program rozvoje venkova – 3. kolo příjmu žádostí“. První proběhl v Pardubickém kraji
dne 12. září 2016 v Ústí nad Orlicí, druhý seminář se konal dne 13. září 2016 v Dolanech
v Královéhradeckém kraji. V Libereckém kraji bylo setkání naplánováno na 27. září 2016 přímo
v centru Liberce. Každý ze seminářů byl vždy zahájen představením Celostátní sítě pro venkov
a seznámením účastníků s jejími aktivitami. Následoval nejobsáhlejší blok programu zaměřený
na aktuální možnosti čerpání podpory z Programu rozvoje venkova, který na akci
v Královéhradeckém a v Pardubickém kraji přednášel Ing. Josef Tabery a v Libereckém kraji Ing.
Jitka Tvrzníková. Po krátké přestávce na občerstvení se vždy ujali slova pracovníci Regionálního
odboru Státního zemědělského intervenčního fondu z Hradce Králové, Ing. Jolana Rejchrtová a
Ing. Radka Klausová za oddělení projektových opatření a Ing. Jan Kodytek za oddělení kontrol
projektových podpor. Pracovníci RO SZIF seznámili posluchače s postupem administrace žádostí
o dotaci včetně aktualizací s důrazem na identifikování častých chyb, ke kterým dochází na
straně žadatele nejen při podávání žádostí, ale i v následných krocích administrace včetně
zadávacích/výběrových řízení. Před závěrečnou diskuzí a dotazy zúčastněných byli potenciálním
žadatelům představeny některé úspěšně zrealizované projekty s podporou prostředků
z Programu rozvoje venkova.

Dny prezentace zemědělství a potravinářství Královéhradeckého kraje
Propagační dvoudenní akce „Dožínky 2016 – Dny prezentace zemědělství a potravinářství
Královéhradeckého kraje“ byla součástí každoroční hojně navštěvované regionální prezentace
zemědělství a potravinářství v Hradci Králové ve dnech 16. září a 17. září 2016. Páteční
dopoledne bylo již tradičně určeno pro návštěvníky z vybraných základních a středních škol
Královéhradeckého kraje, pro které byl připraven doprovodný program včetně vědomostního
kvízu se zemědělskou tématikou. Nedílnou součástí propagační akce bylo v tomto roce setkání
s partnery Celostátní sítě pro venkov, které se konalo v pátek 16. 09. 2016 od 11:00 do 13:00
hodin.

Den zemědělců, potravinářů a venkova Pardubického kraje
Krajské dožínky jsou slavnostní zakončení sklizně, oslavou práce zemědělců, kterou je třeba
prezentovat i ve městech. Jedná se o tradiční akce regionálního významu, program je zaměřen
jak na širokou veřejnost, tak na zemědělskou veřejnost. V Pardubicích se krajské dožínky konaly
dne 25. září 2016 na Pernštýnském náměstí. Na stánku byly pro návštěvníky k dispozici
informační materiály k Programu rozvoje venkova a Celostátní sítě pro venkov, informační
předměty a další informace od spolupracujících subjektů. Pro zájemce o informace byla
připravena ochutnávka místních regionálních produktů.
V rámci akce byli návštěvníci seznámeni s činností Celostátní sítě pro venkov prostřednictvím
informačního stánku a výstavy informačních tabulí s příklady dobré praxe čerpání finančních
prostředků z Programu rozvoje venkova 2007-2013.

Exkurze Libereckého kraje
Příklady dobré praxe jsou důležitou součástí práce při rozvoji venkovského regionu. Možnost
nahlédnout do projektů zástupců jiného kraje dává příležitost rozšířit si zkušenosti pro další
práci, ať již v samotných místních akčních skupinách, nebo na obcích, ale i mezi podnikateli a
zemědělci. Dvoudenní exkurze za projekty realizovanými v letech 2007-2014 z Programu
rozvoje venkova v Pardubickém kraji určená pro obyvatele, zemědělce i jiné podnikatele,
potenciální žadatele i zástupce obcí Libereckého kraje proběhla ve dnech 11. října a 12. října
2016. Představeny byly mimo jiné projekty týkající se podpory rozvoje cestovního ruchu a
modernizace zemědělských podniků.

Regionální konference Venkov 2016
Ve dnech 13. října a 14. října 2016 se ve velkém sále Kulturního domu v Havlovicích (okres
Trutnov) konala Regionální konference Venkov 2016 na téma „Venkov jako prostor spolupráce
mezi obcemi, zemědělci a občanskou společností“. Akce byla zaměřena na podporu spolupráce
a rozvoje znalostní základny ve venkovských oblastech ve vazbě na konkrétní operace v rámci
Programu rozvoje venkova 2014–2020, včetně sdílení příkladů dobré praxe „spolupráce“ u
projektů realizovaných v rámci Programu rozvoje venkova 2007–2013, dále na posílení vazeb
mezi obcemi, jejich svazky včetně Místních akčních skupin se zemědělskými, zpracovatelskými
a lesnickými subjekty, s potenciálem navázání partnerství s výzkumnými organizacemi na vývoji
inovací na území Královéhradeckého kraje a v neposlední řadě na poskytnutí informací
účastníkům o činnostech Celostátní sítě pro venkov, o možnostech čerpání podpory z Programu
rozvoje venkova prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu a prostřednictvím
Místních akčních skupin.
Součástí konference byla exkurze v katastru obce Havlovice a do Zemědělské společnosti
Svobodné a.s. po některých projektech zrealizovaných za přispění dotací z evropských fondů.

Setkání partnerů v Pardubickém kraji
Pravidelné pracovní setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov v Pardubickém kraji proběhlo
19. října 2016 v areálu společnosti Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici a bylo spojeno
s následnou odbornou exkurzí v hostitelské společnosti včetně prezentace projektů realizovaných
z Programu rozvoje venkova. Po představení dosavadních aktivit Celostátní sítě pro venkov v
roce 2016 postupně účastníci představili své organizace, aktivity ve venkovském prostoru a cíle,
o které usilují. Po představení hostitelské společnosti a jejího podnikání bylo setkání zakončeno
odbornou exkurzí s výkladem v provozech společnosti v Dolní Sloupnici a Němčicích.

Workshop MAS
Cílem dvoudenní akce, která se uskutečnila v krásných prostorách Kulturního domu v Poříčí u
Litomyšle v Pardubickém kraji, jenž byl v minulém programovém období rekonstruován z
prostředků Programu rozvoje venkova 2007-2013, bylo zvýšení informovanosti a příprava
pracovníků a členů místních akčních skupin na administraci nového období. Odborný program,
na kterém se podíleli jak zástupci Místních akčních skupin, tak zástupci Ministerstva zemědělství,
Státního zemědělského intervenčního fondu a Centra pro regionální rozvoj České republiky, byl
účastníkům přínosný zejména i díky možnosti prezentovaná témata s odborníky přímo diskutovat
a klást otázky k praktickým příkladům, které jsou pro účastníky aktuální.

Exkurze Polsko
Partneři Celostátní sítě pro venkov v Pardubickém kraji (manažeři a členové MAS, starostové,
potenciální žadatelé dotací Programu rozvoje venkova, zemědělci) navštívili ve dnech 02.
listopadu a 03. listopadu 2016 dlouhodobě úspěšnou polskou místní akční skupinu MAS
Partnerstwo dla Doliny Baryczy, kde se setkali s manažery akční skupiny a diskutovali o metodě
LEADER a Programu rozvoje venkova. Exkurze byla zaměřena na příklady dobré praxe,
zpracování regionálních surovin, krátké dodavatelské řetězce a využití agroturistiky na venkově.
V programu nechyběla návštěva penzionu, rodinné farmy zabývající se zpracováním ovoce,
rekreačního a vzdělávací centra nebo prohlídka cyklostezky. Možnost nahlédnout na projekty v
jiné zemi dává příležitost rozšířit si zkušenosti pro další práci, ať již v samotných akčních
skupinách, nebo na obcích, ale i mezi podnikateli a zemědělci, pro které byla exkurze rovněž
určena.

Exkurze po vybraných projektech PRV
V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov byla od 10. listopadu do 12. listopadu 2016 ve
spolupráci s Místní akční skupinou Mezi Úpou a Metují, z. s. uspořádána programově bohatá
exkurze do Zlínského kraje na zájmové území místní akční skupiny MAS Horňácko a Ostrožsko
z.s.. Pro účastníky akce byly připraveny prohlídky a ukázky s odborným výkladem nejen na
ekofarmě a v rodinném vinařství, ale i v penzionu zaměřeném na agroturistiku, v kostele, v
ekocentru a v archeologickém muzeu. Velká část navštívených míst byla úspěšně podpořena
z finančních zdrojů Evropské unie prostřednictvím Programu rozvoje venkova 2007-2013. Svým
zaměřením a rozmanitostí program inspirativní exkurze zaujal všechny zúčastněné zástupce
subjektů zabývající se zemědělstvím nebo zpracováním zemědělských produktů, zástupce obcí
a spolků i všechny ostatní účastníky.

Speciality kraje a historické recepty
Propagační akce „Speciality kraje a historické recepty“ konaná v rámci akcí Celostátní sítě pro
venkov byla součástí celostátně významné akce - Valné hromady a konference Národní sítě
Místních akčních skupin České republiky. Pro zájemce o informace poskytované na stánku
Celostátní sítě pro venkov byla připravena ochutnávka krajových specialit a pokrmů
připravených podle vybraných receptů (Hořické trubičky, škubánky s mákem, kuba s uzeným
masem, kynutý jablečný koláč, salát z červeného zelí,….). Pro přípravu ochutnávky byly některé
použité suroviny dodány od úspěšných žadatelů z období 2007-2013 Programu rozvoje venkova.
Na stánku byly k dispozici informační materiály k jednotlivým operacím Programu rozvoje
venkova, ale také k Celostátní síti pro venkov a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu.

Seminář Podmínky opatření podporující dobré podmínky zvířat
V úvodu semináře, který se konal dne 21. 11. 2016 v konferenčním sále Úřadu práce České
republiky – pobočka Hradec Králové ve Wonkově ulici, byla účastníkům představena Celostátní
síť pro venkov. V průběhu semináře byli přítomní seznámeni s podmínkami čerpání podpory z
opatření M14 Dobré životní podmínky zvířat z Programu rozvoje venkova 2014-2020 s důrazem
na identifikaci a objasnění nejčastějších chyb a nejasností, ke kterým dochází na straně žadatelů.
Přítomným byla přednesena prezentace týkající se správného postupu podání žádosti včetně
následné administrace.

Leták Možnosti Programu rozvoje venkova
Během roku 2016 byla tiskem informačního materiálu v rámci akce „Možnosti realizace projektů
v Programu rozvoje venkova prostřednictvím místních akčních skupin Pardubického kraje“
uspokojena potřeba informovat o dotačních možnostech čerpání financí prostřednictvím místních
akčních skupin, včetně jejich představení a aktivit.
V měsíci prosinci vznikl ucelený přehled, jehož součástí jsou i kontakty na jednotlivé místní akční
skupiny, základní informace o Státním zemědělském intervenčním fondu a o Celostátní síti pro
venkov.

Setkání partnerů v Královéhradeckém kraji
Dne 14. prosince 2016 proběhlo pracovní setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov
v Královéhradeckém kraji na Smetanově statku ve Svobodných Dvorech, místní části Hradce
Králové. I toto setkání bylo spojeno s následnou odbornou exkurzí v hostitelské společnosti
včetně prezentace projektů realizovaných z Programu rozvoje venkova. Po představení aktivit
Celostátní sítě pro venkov v roce 2016 byli účastníci seznámeni s nastavenými prioritami a
plánem akcí pro rok 2017. Ing. Jan Kodytek se poté ujal další prezentace týkající se předávání
zkušeností se zadáváním veřejných zakázek v novém programovacím období Programu rozvoje
venkova 2014-2020 včetně identifikace častých chyb ze strany žadatele. Po ukončení prezentací
a diskuze nad uvedenými tématy zúčastněné seznámil pan David Smetana nejprve slovně se
svou společností a následně exkurzí s výkladem v provozech a penzionu ve Svobodných Dvorech.

Zpracovala: Ing. Miroslava Stárková
Dne: 19. 01. 2017

