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

Dožínky 2017 v Královéhradeckém kraji
Propagační akce „Selské dožínky“ se uskutečnila
dne 02. září 2017 v obci Pohoří u Dobrušky
a byla hojně navštívenou regionální prezentací
zemědělství a potravinářství.
Po celou dobu konání akce přicházeli návštěvníci
z řad zemědělských a zpracovatelských
subjektů i široké laické veřejnosti s konkrétními
dotazy k možnostem čerpání finančních
prostředků
prostřednictvím
aktuálně
vyhlášeného 5. kolu Programu rozvoje venkova
(PRV) 2014-2020 a pochopitelně i s obecnými
dotazy týkajícími se možností a způsobů čerpání
dotací z finančních prostředků Evropské Unie.

Semináře k 5. kolu PRV
V průběhu měsíce září a října 2017 byly v rámci územní působnosti NUTS 2 Severovýchod
zorganizovány tři semináře s názvem „Semináře k 5. kolu příjmu žádostí z PRV 2014-2020“.
První proběhl dne 19. září 2017 v Holovousech v Královéhradeckém kraji, druhý v Pardubickém
kraji v Černé za Bory dne 20. září 2017 a třetí seminář v Libereckém kraji se uskutečnil 2. října
2017 přímo v centru Liberce. Nejobsáhlejší blok programu zaměřený na aktuální možnosti
čerpání podpory z PRV, který přednášela Ing. Jitka Tvrzníková, společně se zástupci Ministerstva
zemědělství (MZe). V Královéhradeckém kraji pozvání přijal Ing. Josef Tabery, v Pardubickém a
Libereckém kraji Ing. Kristýna Konopásková, Ing. Lucie Matěnová, Ing. Alexandra Brzezná a Ing.
Petr Dušek.
Po krátké přestávce na občerstvení se ujali slova pracovníci Regionálního odboru Státního
zemědělského intervenčního fondu (SZIF)
z Hradce Králové, Ing. Jolana Rejchrtová
nebo Ing. Radka Klausová za oddělení
projektových opatření a Ing. Jan Kodytek
za oddělení kontrol projektových podpor.
Pracovníci regionálního odboru 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.

Rozvoj venkovského prostoru se zaměřením na
strategii komunitně vedeného místního rozvoje
(SCLLD)
V září 2017 byla ve spolupráci s Místní akční skupinou (MAS) Mezi
Úpou a Metují, z. s. uspořádána tematicky a programově bohatá
exkurze do Kraje Vysočina na zájmové území místní akční skupiny
MAS Havlíčkův kraj, o.p.s. Pro účastníky akce byly připraveny
prohlídky a ukázky s odborným výkladem na malé farmě, ve velké
zemědělské společnosti, pálenici, v mateřské škole, v multifunkčním
sále a v lese. Účastníci zdařilé akce měli možnost projít si lesní
stezku, prohlédnout kruhovou dojírnu nebo sklad obilovin a navštívit
bioplynovou stanici.

Rozvoj venkovského prostoru prostřednictvím projektových aktivit
místních obyvatel, samospráv a podniků
V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov (CSV) na území NUTS 2 Severovýchod byla ve
spolupráci s partnery Sítě připravena dvoudenní exkurze založená na konceptu organizovaných
a společných návštěv, přesunů, diskuzí a setkání v duchu pozitivní atmosféry, inspirace a
motivace v autentickém prostředí realizovaných projektů v Libereckém kraji. Program účastníky
lákal hned na několik inspirativních zastávek příkladů projektových aktivit místních obyvatel,
samospráv a podniků včetně návštěvy obce Brniště, která v roce 2017 získala v krajském kole
soutěže Vesnice roku ocenění Oranžová stuha, jenž je v gesci MZe udělováno za příkladnou
spolupráci obce a zemědělských subjektů. Zajímavým aspektem a pro tematické zaměření
programu přínosným prvkem byl fakt, že byla navštívena území několika specifických MAS v
Libereckém kraji a že se akce zúčastnili zástupci z dvou v mnoha ohledech odlišných krajů České
republiky, což rozšířilo záběr nejen prezentovaných aktivit, ale i předaných zkušeností, sdílených
kompetencí a ukázek postupů v implementaci PRV a realizaci metody LEADER na lokální úrovni
ve venkovském prostoru.

Sdílení zkušeností z implementace SCLLD v Pardubickém kraji
V termínu na přelomu listopadu a prosince 2017 se konal na platformě Krajského sdružení NS
MAS ČR Pardubického kraje odborný dvoudenní seminář určený převážně pro zástupce všech 13
MAS působících na území Pardubického kraje, které se ve svých regionech významně podílejí na
realizaci komunitně vedeného rozvoje venkova (CLLD) a venkovského života, a to právě
prostřednictvím implementace svých strategických dokumentů, do jejichž přípravy byla zapojena
veřejnost a subjekty z území jednotlivých regionů. Na konci měsíce června 2017 byla řídícími
orgány příslušných operačních programů schválena poslední zbývající strategie v rámci
Pardubického kraje.
Účastníci akce absolvováním programu dvoudenního semináře získali aktuální informace ohledně
implementace SCLLD, a to od zástupců SZIF, Centra pro regionální rozvoj České republiky a
Ministerstva pro místní rozvoj. Akce umožnila přítomným účastníkům diskutovat se zástupci
jmenovaných organizací napřímo problematické okruhy a ve svém důsledku tak možná přispěla
i ke snížení budoucí chybovosti.

Spolupráce klíčových aktérů při rozvoji venkova - SCLLD
V termínu 21. listopadu – 22. listopadu 2017 byl ve spolupráci s MAS Království – Jestřebí hory,
o.p.s. uspořádán workshop zaměřený na projekty spolupráce mezi MAS v Královéhradeckém
kraji v Kulturním domě v Havlovicích. Pro účastníky akce byla připravena exkurze po projektech
realizovaných se spoluúčastí finančních prostředků z PRV.
Workshop byl tematicky určen pro zástupce obcí, MAS, neziskových a příspěvkových organizací,
zástupce partnerů CSV, zástupce zemědělských, potravinářských a lesnických subjektů a
odbornou i laickou veřejnost.
Posluchačům
byly
představeny
aktuality
v
pravidlech operace 19.2.1 Podpora provádění
operací v rámci SCLLD, konkrétní postupy
při
administraci
výzev
z PRV
2014–2020
prostřednictvím MAS, vypořádávání připomínek,
vyhlášení výzvy a úskalí v elektronické komunikaci
se žadateli,
Dále aktuality v pravidlech operace 19.3.1 Příprava
a provádění činností spolupráce MAS.

Setkání partnerů v Královéhradeckém kraji
Dne 6. prosince 2017 proběhlo pracovní setkání
partnerů CSV v Královéhradeckém kraji v Kulturním
středisku Dvorana ve Smiřicích. Setkání bylo spojeno s
prezentací úspěšných projektů realizovaných z PRV v
území NUTS 2 Severovýchod formou prezentačních
karet ve formátu A1 v pořízených klap-rámech v počtu
10 kusů.

Manažerské fórum
Propagační akce „Manažerské fórum“ financovaná prostřednictvím CSV byla součástí regionálně
významné akce – „Manažerské fórum zemědělců,
potravinářů a MAS Královéhradeckého a Pardubického
kraje“, kterou financovali organizátoři akce. V prostoru
byl umístěn informační stánek propagace CSV a PRV
2014-2020. Již od začátku akce přicházeli účastníci
akce z řad široké laické a odborné veřejnosti s
konkrétními dotazy k aktuálně vyhlášenému 5. kolu
PRV 2014-2020, k plánovaným kolům v roce 2018 i s
obecnými dotazy týkajícími se možností a způsobů
čerpání dotací z finančních prostředků Evropské Unie.

Zpracoval/a: Ing. Miroslava Stárková, Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný
Dne: 20. 01. 2018

