Celostátní síť pro venkov pro Vás připravila za RO Hradec Králové ve 2. polovině roku 2018
tyto akce
1. Aktuality a další možnosti v Programu rozvoje venkova ve 2. pololetí 2018
 Termín a místo: září/říjen 2018, Pardubický kraj
 Cíl: Představení možností čerpání finančních prostředků z PRV 2014-2020 za účelem rozšíření okruhu
potenciálních žadatelů, diskuze s žadateli a zpětná vazba od účastníků. V rámci akce budou sdíleny
zkušenosti s realizací a administrací žádostí, z kontrol, diskutovány problematické okruhy
 Cílová skupina: podnikatelské subjekty zabývající se zemědělstvím, potravinářstvím a lesnictvím, odborná
veřejnost a další potenciální žadatelé
2. Kontaktní bod Celostátní sítě pro venkov na Dožínkách zemědělců okresu Pardubice
 Termín a místo: 1. září 2018, Kunětická hora, Pardubický kraj
 Cíl: Potřeba propagace CSV a PRV včetně příkladů dobré praxe mezi širokou veřejností na akcích s vysokou
návštěvností. Cílem je podpořit zájem veřejnosti o zemědělství a venkov
 Cílová skupina: potenciální žadatelé PRV, široká odborná i laická veřejnost, partneři CSV, zástupci MAS
a obcí
3. Aktuální témata v lesním hospodářství v kontextu politiky rozvoje venkova
 Termín a místo: 6. září – 7. září 2018, Pardubický kraj
 Cíl: Výměna know-how, zkušeností a dobré praxe s realizací projektů při čerpání podpor z evropských fondů
pro lesnické subjekty. Exkurze po vybraných příkladech realizovaných projektů PRV s akcentem na dobrou
praxi dotační politiky
 Cílová skupina: lesnické subjekty, subjekty zabývající se výzkumem, odborná veřejnost a další potenciální
žadatelé
4. Sdílení a přenos zkušeností z největšího setkání odborníků ze sektoru živočišné výroby v Evropě EuroTier 2018
 Termín a místo: listopad 2018, Pardubický kraj, Německo
 Cíl: Účelem akce je zprostředkovat lokálním aktérům přenos nejnovějších poznatků ze sektoru živočišné
výroby z úrovně evropského prostoru za účelem získání aktuálního přehledu o novinkách a inovacích
v programech chovu hospodářských zvířat, strojního zařízení, genetiky a servisu pro snazší přípravu
projektových záměrů v PRV, které budou konkurenceschopné reflektovat i na evropské trendy v živočišné
produkci v aktuálních podmínkách trhu
 Cílová skupina: zemědělská veřejnost, partneři CSV
5. Aktuality a další možnosti v Programu rozvoje venkova ve 2. pololetí 2018
 Termín a místo: září/říjen 2018, Liberecký kraj
 Cíl: Představení možností čerpání finančních prostředků z PRV 2014-2020 za účelem rozšíření okruhu
potenciálních žadatelů, diskuze s žadateli a zpětná vazba od účastníků. V rámci akce budou sdíleny
zkušenosti s realizací a administrací žádostí, z kontrol, diskutovány problematické okruhy
 Cílová skupina: podnikatelské subjekty zabývající se zemědělstvím, potravinářstvím a lesnictvím, odborná
veřejnost a další potenciální žadatelé

6. Kontaktní bod Celostátní sítě pro venkov na Dožínkách v Brništi
 Termín a místo: 8. září 2018, Brniště, Liberecký kraj
 Cíl: Potřeba propagace CSV a PRV včetně příkladů dobré praxe mezi širokou veřejností na akcích s vysokou
návštěvností. Cílem je podpořit zájem veřejnosti o zemědělství a venkov
 Cílová skupina: potenciální žadatelé PRV, široká odborná i laická veřejnost, partneři CSV, zástupci MAS
a obcí
7. Současný stav a vývoj implementace SCLLD
 Termín a místo: září/říjen 2018, Liberecký kraj
 Cíl: Potřeba propagovat a informovat o realizovaných projektech PRV, inspirovat a podpořit další subjekty
v realizaci vlastních projektů ve venkovském prostoru, iniciovat výměnu zkušeností, know-how a příkladů
dobré praxe mezi venkovskými aktéry
 Cílová skupina: partneři CSV, zemědělští podnikatelé, starostové, zástupci MAS a zástupci neziskových
organizací
8. Sociální zemědělství v praxi
 Termín a místo: říjen/listopad 2018, Liberecký kraj
 Cíl: Zvýšení úrovně informovanosti potenciálních žadatelů z PRV o možnostech sociálního podnikání
ve venkovských oblastech s konkrétní ukázkou v rámci exkurze
 Cílová skupina: zástupci zemědělských subjektů, zaměstnavatelů ve venkovském prostoru, MAS a jejich
partneři, potenciální žadatelé, veřejnost
9. Aktuality a další možnosti v Programu rozvoje venkova ve 2. pololetí 2018
 Termín a místo: září/říjen 2018, Liberecký kraj
 Cíl: Představení možností čerpání finančních prostředků z PRV 2014-2020 za účelem rozšíření okruhu
potenciálních žadatelů, diskuze s žadateli a zpětná vazba od účastníků. V rámci akce budou sdíleny
zkušenosti s realizací a administrací žádostí, z kontrol, diskutovány problematické okruhy
 Cílová skupina: podnikatelské subjekty zabývající se zemědělstvím, potravinářstvím a lesnictvím, odborná
veřejnost a další potenciální žadatelé
10. Selské dožínky
 Termín a místo: 1. září 2018, Pohoří, Královéhradecký kraj
 Cíl: Potřeba propagace CSV a PRV včetně příkladů dobré praxe mezi širokou veřejnost na akcích s vysokou
návštěvností. Cílem je podpořit zájem veřejnosti o zemědělství a venkov
 Cílová skupina: potenciální žadatelé PRV, široká odborná i laická veřejnost, partneři CSV, zástupci MAS
a obcí
11. Královéhradecké krajské dožínky 2018
 Termín a místo: 14. září – 15. září 2018, okolí Všesportovního stadionu Malšovice a koupaliště Flošna,
Hradec Králové, Královéhradecký kraj
 Cíl: Potřeba propagace CSV a PRV včetně příkladů dobré praxe mezi širokou veřejnost na akcích s vysokou

návštěvností. Cílem je podpořit zájem veřejnosti o zemědělství a venkov
 Cílová skupina: potenciální žadatelé PRV, široká odborná i laická veřejnost, partneři CSV
12. Za venkovskými inspiracemi projektů Programu rozvoje venkova za hranice
 Termín a místo: podzim 2018, Jihočeský kraj a Rakousko
 Cíl: Potřeba propagace a předávání informací o realizovaných projektech PRV, sdílení zkušeností a vzájemná
inspirace, snaha podpořit další subjekty v realizaci vlastních projektů ve venkovském prostoru
 Cílová skupina: Zástupci MAS, zemědělských subjektů, obcí, široká odborná i laická veřejnost

