Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov
v první polovině roku 2017 v NUTS 2 Severovýchod

Síťování aktérů rozvoje venkova Pardubického kraje v Programu
rozvoje venkova a Programu obnovy venkova
Celostátní síť pro venkov v Pardubickém kraji navázala na významnou celonárodní aktivitu
ve vyhledávání a oceňování příkladů úspěšných a inspirativních obcí v rozvoji venkovského
života, prostoru a ekonomiky, kterou představuje soutěž Vesnice roku, pořádáním motivační
exkurze spojené se setkáním aktérů rozvoje venkova. Akce se uskutečnila dne 22. března 2017
v obci Vysočina, která mj. v roce 2013 získala v soutěži Vesnice roku ocenění Oranžová stuha
Pardubického kraje za spolupráci obce se zemědělskými subjekty. Akce dle odezvy účastníků
poskytla přítomným prostor k vzájemné výměně zkušeností mezi zástupci obcí, kteří již v soutěži
uspěli, a těmi, kteří na některé ocenění aspirují. V Pardubickém kraji byly v minulosti oceněny
i obce, které se částečně mohly opřít právě o úspěšnou realizaci projektů v Programu rozvoje
venkova místními subjekty za jejich podpory, proto bylo toto ocenění během programu
akcentováno.

Prezentace Celostátní sítě pro venkov na Zemědělské olympiádě žáků
středních škol
Ve dnech 19. až 20. dubna 2017 pořádala Střední
škola hospodářská a lesnická Frýdlant 12. ročník
Zemědělské olympiády žáků středních škol.
Celostátní síť pro venkov v Libereckém kraji se
v rámci této významné akce se zaměřením na
propagaci resortního školství s mezinárodní
účastí prezentovala v areálu školy prostřednictvím informačního stánku a expozice moderní
zemědělské techniky
pořízené s
dotační
podporou z Programu rozvoje venkova. Tato
prezentace proběhla druhý den soutěžního klání, kdy zde byl pro širokou veřejnost připraven
bohatý doprovodný program zaměřený na propagaci zemědělství a venkova pro nejmladší
a mladou generaci.

Dotační možnosti – Jednotná žádost
V průběhu dubna 2017 proběhlo v rámci územní působnosti NUTS 2 Severovýchod ve spolupráci
s partnery Celostátní sítě pro venkov 12 okresních seminářů ve třech krajích České republiky
určených široké zemědělské veřejnosti. Ústředním tématem celé série těchto akcí byly dotační
tituly pro aktivní zemědělce administrované prostřednictvím tzv. Jednotné žádosti. Během
seminářů byla dále diskutována správná zemědělská praxe a podmínky cross compliance.
Účastníci byli rovněž upozorněni na novinky oproti předcházejícím rokům. Příslušní regionální
pracovníci oddělení příjmu žádostí a LPIS z Regionálního odboru SZIF Hradec Králové s účastníky
poté sdíleli praktické zkušenosti z administrace žádostí. O významu této pravidelné aktivity

k přenosu aktuálních informací do zemědělské praxe svědčí vysoká návštěvnost, která v celém
regionu přesáhla téměř 1500 účastníků a zájemců o problematiku.

Setkání Celostátní sítě pro venkov na téma sdílení a výměna
zkušeností Místních akčních skupin Pardubického kraje
Pracovní setkání partnerů Celostátní sítě
pro venkov v Pardubickém kraji na platformě
zástupů místních akčních skupin spojené
s exkurzí po realizovaném projektu „Naučná
stezka
Viselka“
a k němu
multiplikačního
projektu adaptace objektu na penzion Zámeček
se uskutečnilo 27. dubna 2017 v Holicích a
blízkém Vysokém Chvojně. Programem jednání
byla jednak výměna aktuálních zkušeností ke
schvalování a administraci výzev MAS v rámci
Programu rozvoje venkova, ale i diskuze nad možnostmi spolupráce partnerů při přípravě
a realizaci dvou významných akcí s celostátním přesahem LeaderFEST 2017 a konference
Venkov 2017, které se letos uskuteční v Pardubickém kraji.

Rozvoj venkovského prostoru prostřednictvím aktivit místních
samospráv nejen v Programu rozvoje venkova
Exkurze zaměřená na výměnu zkušeností zástupců místních samospráv Libereckého kraje
a členů a partnerů místních akčních skupin vzešla z iniciace a realizace projektů podpořených
v rámci Programu rozvoje venkova, které jsou přenositelné do dalších aktivit rozvíjející
venkovskou ekonomiku v aktuálním programovém období. Akce proběhla ve dnech 4. až 5.
května 2017 v Litomyšli, Poříčí u Litomyšle, Budislavi a Proseči v Pardubickém kraji. Program
exkurze reagoval i na tzv. multifondovost, tedy rozšíření podpory pro místní akční skupiny i do
ostatních evropských strukturálních a investičních fondů, v rámci nichž je možné využít
specifickou metodu LEADER jako efektivního nástroje komunitně vedeného místního rozvoje.
V rámci exkurze měli účastníci možnost diskutovat a sdílet příklady dobré praxe při aktivizaci
místních obyvatel ze svého území, budování partnerství, sjednocování lidí a podporování
dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova.

Zemědělský den v Sověticích
Dne 5. května se Celostátní síť pro venkov svými propagačními a informačními aktivitami
o Programu rozvoje venkova aktivně prezentovala na Zemědělském dni v Sověticích, který je
akcí nadregionálního významu a každoročně vítá aktéry rozvoje venkova z veřejného
a soukromého sektoru a svým bohatým programem i širokou veřejnost včetně nejmladší
generace z celého Královéhradeckého kraje. Na programu Zemědělského dne bylo například
předvedení a hodnocení užitkovosti zvířat, prezentace středních zemědělských škol z regionu,
propagace včelařství, prezentace lesnictví a myslivosti, přehlídka zemědělské techniky a mnoho
dalšího, co společně působí na lepší přenos aktuálních zemědělských témat do společenského
prostoru a vzájemné diskuze.

Lesnické fórum s venkovní pochůzkou se zaměřením na lesnické
hospodaření na majetku střední velikosti

Dne 25. května 2017 uspořádala Celostátní síť pro venkov v Královéhradeckém kraji odborný
seminář zaměřený na problematiku hospodaření na majetku střední výměry a na finanční
podpory Programu rozvoje venkova v lesním hospodářství, které přispívají k posílení
konkurenceschopnosti lesnických podniků. Akce započala na zámku v Novém Městě nad Metují,
kde byli účastníci seznámeni s aktuálními podmínkami získání dotací pro pořízení techniky
a technologií pro lesní hospodářství a dále pokračovala společnou venkovní pochůzkou po pěti
zastávkách v nedalekém údolí Peklo. Součástí pochůzky byla i ukázka lesní techniky pořízené
právě s dotační podporou a návštěva lesní školky Česká Čermná. Při návštěvě jednotlivých
lesních porostů tak mohli účastníci mezi sebou sdílet zkušenosti k inspiraci čerpání finančních
podpor z PRV v období 2014-2020, např. na vybavenost dřevozpracujících podniků, techniku
a technologie pro lesní hospodářství a školkařskou techniku.

Sdílení a výměna praktických zkušeností agrárního sektoru
při realizaci Programu rozvoje venkova
Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s partnery připravila pro odbornou zemědělskou veřejnost
jednodenní seminář s exkurzí, který se uskutečnil 1. června 2017 v rámci Tradičního 45. polního
kázání v obci Podlesí a jejím okolí. Cílem semináře bylo poskytnout účastníkům odborné
informace pro rostlinnou výrobu v současných podmínkách agrární politiky a trhu ve vazbě
na realizaci Programu rozvoje venkova. Odbornou tématiku prezentovali pracovníci z řad
výzkumných a odborných pracovišť zemědělského resortu. V rámci akce byly šířeny a sdíleny
aktuální poznatky týkající se dobrých podmínek a zásad správné zemědělské praxe při kontrole
podmíněnosti, agroenvironmentálně-klimatických opatření a integrovaných pěstebních
technologií včetně integrované ochrany rostlin, efektivnosti chemizace, mimoprodukčního
uplatnění zemědělství v krajině, přínosu komplexních pozemkových úprav, vývoje nových
produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě.

Aktuální témata v Komplexních pozemkových úpravách s vazbou na
čerpání finančních prostředků z evropských fondů
Dne 30. května 2017 uspořádala Celostátní síť
pro venkov v Králíkách v Pardubickém kraji
specificky zaměřený seminář na komplexní
pozemkové
úpravy
doplněný
o
exkurzi
po zrealizovaných projektech. Účastníci byli
například seznámeni s vlivem komplexních
pozemkových úprav na život v regionu, s
prezentací staveb financovaných z evropských
zdrojů, komplexními pozemkovými úpravami
v území okresu Ústí nad Orlicí a s pravidly pro
čerpání finančních prostředků prostřednictvím operace 4.3.1 Pozemkové úpravy z Programu
rozvoje venkova. Po společném obědě vyrazili všichni účastníci akce do terénu na prohlídku
úspěšně zrealizovaných projektů v rámci pozemkových úprav – realizovaná společná zařízení
v oblasti Kralicka. Po prohlídce všech prezentovaných projektů se celá výprava přesunula zpět
do místa konání semináře, kde proběhlo zhodnocení akce a následná diskuze k exkurzi.

Lesní hospodářství s vazbou na čerpání finančních prostředků
z evropských fondů
Dvoudenní exkurze doplněná dopoledními bloky odborných přednášek, která proběhla 8. až 9.
června 2017 v Orlickém Záhoří, si kladla za cíl sdílet s účastníky zkušenosti s dotačními tituly

zaměřenými na les a krajinu a seznámit je s vývojem a stávajícím stavem lesních porostů
v Orlických horách včetně prezentace nebo návštěvy konkrétních projektů realizovaných ke
zvýšení ekologické hodnoty zdejších lesů, zlepšení životního prostředí Orlických hor nebo
konkurenceschopnosti místních podniků. Exkurzní část první den zamířila do lokality Trčkov a do
oblasti západní části Orlických hor. Druhý den exkurze probíhala na hřebenech střední a východní
části Orlických hor. Za velmi přínosnou a zajímavou skutečnost lze označit setkání lesníků, kteří
jsou spjati s prací v Orlických horách několika generací.

Potravinářské fórum se zaměřením na inovace
Dne 27. června 2017 proběhl ve spolupráci
s firmou BOHEMILK, a.s. odborný seminář
s exkurzí v Opočně. Dopolední program byl
zaměřen na možnosti čerpání finančních
prostředků ze zdrojů Evropské unie a zhodnocení
dosavadního průběhu spolupráce při inovacích
v mlékárně BOHEMILK, a.s. včetně dalších
možností financování a propagace projektů a
produktů subjektů zabývajících se zpracováním
zemědělských produktů. Po seminární části
programu se účastníci přesunuli do areálu firmy BOHEMILK, a.s., kde po obědě následovala
exkurze do provozu podniku. Ta byla věnována úspěšně zrealizovaným projektům v rámci
operací Programu rozvoje venkova zaměřených na vývoj nových postupů, produktů a technologií
při zpracování zemědělských produktů. Po prohlídce zrealizovaných aktivit a projektů se účastníci
sešli v zasedací místnosti firmy, kde proběhla ochutnávka výrobků, následná diskuze
k prezentovaným investičním záměrům a závěrečné zhodnocení akce.
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