0392357/18ID/SZIF

Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov
v druhé polovině roku 2018 v NUTS 2 Severovýchod
Dotační příležitosti v rámci SCLLD včetně opatření 16 Spolupráce
V prvním měsíci nového roku měli potenciální žadatelé i široká veřejnost se zájmem o problematiku
dotací z Programu rozvoje venkova (PRV) 2014-2020 příležitost zúčastnit se dne 16. ledna tematicky
zaměřeného semináře konaného v Penzionu Majka v Suchém Dole. Přítomným byly představeny
možnosti čerpání podpory v rámci aktuálně vyhlášené výzvy Místní akční skupiny (MAS) Stolové hory,
z.s. z PRV. Předneseny byly všechny podmínky aktuálně schválených fichí. K tématu bylo vzneseno
několik dotazů týkajících se objasnění některých obecných i specifických podmínek, např. pojem
funkční celek, preferenční kritéria, pojem lesní cesta kategorie L1 a L2, problematika způsobilosti DPH
u plátců a neplátců DPH a způsob podávání žádostí prostřednictvím místní akční skupiny. Dalšími
tématy semináře bylo dobrovolnictví na ekofarmách a manufakturní výroba potravin z lokálních zdrojů.
V závěru akce došlo k představení rodinného farmaření a místního penzionu zprovozněného právě díky
agroturistickému opatření v PRV.

Setkání zájemců o uplatnění v zemědělském sektoru se zástupci podniků
zapojených do Programu rozvoje venkova 2014-2020
Dne 13. února připravila Celostátní síť pro venkov (CSV) ve spolupráci s partnery specifické setkání,
které se konalo v multifunkční učebně Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Chrudim.
Program setkání se stal prostorem pro moderovanou diskuzi s cílem výměny zkušeností a vzájemného
předání informací mezi jednotlivými účastníky akce ve vazbě na vybraná témata a priority PRV 20142020 jako jsou např. investice do zemědělských podniků, zahájení zemědělské činnosti mladých
zemědělců nebo diverzifikace zemědělských činností. Došlo i na představení pracovního uplatnění právě
v podnicích, které mají s realizací projektů v PRV zkušenosti.

Aktuality a další možnosti v Programu rozvoje venkova v 1. pololetí 2018
V průběhu prvního čtvrtletí roku uspořádala CSV 16. února v Ústí nad Orlicí informační seminář
k aktuálnímu 6. kolu příjmu projektových žádostí v PRV 2014-2020. Zájemci a potenciální žadatelé o
dotaci z PRV se tak mohli dozvědět více informací o podmínkách aktuálně chystaných podpor investic
do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, inovací a projektů spolupráce za více než 1,6
miliardy korun. V průběhu semináře byly též sdíleny informace o častých chybách, kterých se žadatelé
dopouštějí při přípravě žádostí, při podání žádostí k zaregistrování a během následného postupu jejich
administrace.
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V Českých Libchavách se dne 8. března konal seminář určený převážně pro odbornou veřejnost
se zájmem o aktuální informace k PRV 2014-2020, integrovaným postupům jako formám ochrany
dotovaného majetku a inovacím technologie hnojení a zpracování půdy realizovaným v rámci
podpořených projektů z PRV v operaci 16.2.1. Seminář byl doplněn i o představení systému inovačního
podnikání v ČR včetně faktorů ovlivňujících inovační proces a o téma pojištění zemědělských rizik
a aspekty pojištění dotovaného majetku.

Dotační tituly v roce 2018 administrované v rámci Jednotné žádosti
V průběhu dubna 2018 proběhlo v rámci všech tří krajů regionu NUTS 2 Severovýchod ve spolupráci
s partnery CSV 12 okresních seminářů určených široké zemědělské veřejnosti se zájmem o téma
dotačních titulů v roce 2018. Ústředním tématem celé série byly dotační tituly pro aktivní zemědělce
administrované prostřednictvím tzv. Jednotné žádosti. Během seminářů byla 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 (RO SZIF) Hradec Králové s účastníky poté sdíleli praktické zkušenosti z administrace
žádostí.

Pracovní setkání aktérů komunitně vedeného místního rozvoje
v Pardubickém kraji I
V rámci pracovního jednání, které se konalo 3. dubna ve Veselém Kopci, byly se zainteresovanou
skupinou sdíleny a diskutovány okruhy dotýkající se aktivit CSV s vazbou na implementaci Strategií
komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), současný stav a výhled čerpání PRV v probíhajícím
programovém období včetně poskytnutí aktuálních informací k 6. kolu příjmů žádostí a připravovanému
7. podzimnímu kolu. V další části programu byly komunikovány podmínky a harmonogram letošního
ročníku soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova s akcentem na ocenění Oranžová stuha v
gesci Ministerstva zemědělství. Přítomní dále obdrželi aktuální informace k realizovaným a plánovaným
výzvám MAS na území Pardubického kraje a byla rovněž přednesena zpráva z činnosti a aktivit MAS na
území Pardubického kraje s vazbou na priority a témata PRV. Přítomným byl v diskuzi ponechán
prostor reflektovat aktuální témata a otázky ze stavu a pokroku implementace SCLLD na úrovni
Pardubického kraje.

Kontaktní bod Celostátní sítě pro venkov na Zemědělské olympiádě žáků
středních škol
Ve dnech 18. až 19. dubna 2018 pořádala Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant 13. ročník
Zemědělské olympiády žáků středních škol. CSV v Libereckém kraji se v rámci této významné akce
zaměřené na propagaci resortního školství s mezinárodní účastí prezentovala v areálu školy
prostřednictvím informačního stánku. Návštěvníci stánku měli možnost seznámit se s aktuálními
dotačními možnostmi v PRV. V rámci doprovodného programu byl na stánku CSV k dispozici
interaktivní koutek se zábavním programem pro zájemce o zemědělství a venkov.

Za prosperitou venkovských ekonomik prostřednictvím rozvoje zemědělství,
agroturistiky a udržitelného hospodaření s energiemi
V rámci aktivit Sítě byla ve dnech 2. až 3. května připravena dvoudenní odborná přeshraniční exkurze
se zastávkami po České republice a v Rakousku. Program na rakouské straně sestával z praktických
ukázek a návštěv příkladů dobré praxe při rozvoji venkova se zaměřením na priority a témata PRV.
Cílem exkurze bylo zprostředkovat účastníkům přeshraniční zkušenosti a umožnit vzájemnou výměnu
informací a námětů mezi aktéry rozvoje venkovského prostoru. Na rakouské straně účastníci navštívili
obce Rappolz, Dobersberg a Großschönau. První zastavení vedlo na rodinnou farmu, která se zabývá
nejen pěstováním speciálních plodin (mák, špalda, kmín, borůvky, ostropestřec, třezalka), ale i chovem
drůbeže včetně její porážky. Diskutovány zde byly nejen otázky spojené přímo se zemědělskou
produkcí, ale i aspekty udržitelného hospodaření s energiemi (využití biomasy, solárních panelů,
mobilní stáje). V Dobersbergu a Großschönau účastníci shlédli obecní výtopnu, seznámili se s lokálním
přístupem podpory ekomobility a navštívili expozici vzorových pasivních domů. Díky exkurzi se přítomní
seznámili s aktuálními otázkami rozvoje venkova vyspělé západní země, která klade vysoký důraz na
lokální obnovitelné zdroje energie a jejich praktické využití ve venkovském prostoru s vazbou na šetrné
způsoby zemědělského hospodaření.

Setkání klíčových aktérů při realizaci pozemkových úprav.
Tematicky odborný seminář se konal dne 16. května v Dubenci a zúčastnili se ho zástupci obcí,
zástupci poboček Státního pozemkového úřadu, zemědělští podnikatelé i veřejnost. Akce jednoznačně
pomohla zlepšit informovanost účastníků a orientaci při využití výhod a možností pozemkových úprav.
V rámci akce proběhla vzájemná výměna zkušeností mezi účastníky, navazování nových kontaktů,
diskuse s odborníky na danou problematiku. Účastníkům akce byly předány teoretické i praktické
příklady administrativních postupů a byli seznámeni s možnostmi dotační podpory z PRV. Díky exkurzi
mohli vidět zrealizované projekty, od úspěšných žadatelů se dozvědět konkrétní informace a poznat
úskalí a postřehy při jednáních během plánování společných zařízení v rámci pozemkových úprav.

Kulatý stůl
Seminář s mezinárodní účastí se zaměřením na mezinárodní spolupráci v zemědělství a potravinářství
a Společnou zemědělskou politiku po roce 2020 se konal dne 18. května v areálu Zemědělské akciové
společnosti Mžany v Sověticích. Akce se zúčastnili zástupci zemědělských, potravinářských a lesnických
subjektů, zástupci MAS a dalších subjektů hospodařících v krajině i široká veřejnost. CSV se v rámci
této akce prezentovala i na informačním stánku. Účastníci akce byli informováni o dotačních
možnostech PRV v aktuálním programovém období. K dispozici byly informační materiály k PRV,
materiály o MAS a CSV, propagační předměty a další informace partnerů Sítě. V rámci výstavy byly na
propagačních panelech prezentovány úspěšné projekty PRV z oblasti modernizace zemědělských
podniků, zpracovatelů zemědělské produkce a lesnické infrastruktury a techniky.

Zemědělský den Sovětice 2018
CSV se v rámci této významné regionální propagační akce, která se v letošním roce konala 18. května,
prezentovala na informačním stánku ve spolupráci s Regionální agrární komorou Královéhradeckého
kraje. Veřejnosti byly poskytovány informace o dotačních možnostech PRV v aktuálním programovém
období, konzultovány jejich investiční záměry a případně předány kontakty na pracovníky RO SZIF
v Hradci Králové (v případě nutnosti hlubší nebo podrobnější diskuze k nalezení optimálního návrhu
řešení). Pro návštěvníky stánku byly k dispozici informační materiály k PRV, materiály o MAS a CSV,
propagační předměty a další informace partnerů Sítě. V rámci stánku proběhla rovněž výstava
úspěšných projektů spolufinancovaných z PRV z oblasti modernizace zemědělských podniků,
zpracovatelů zemědělské produkce a lesnické infrastruktury a techniky. Pro zájemce o informace k PRV
a CSV byla na stánku zároveň připravena ochutnávka místních regionálních produktů.

Tvorba a ochrana krajiny v kontextu komplexních pozemkových úprav
s vazbou na Program rozvoje venkova ve Východočeském regionu
Seminář s exkurzí se zaměřením na tvorbu a ochranu krajiny v kontextu komplexních pozemkových
úprav s vazbou na PRV ve Východočeském regionu se konal dne 31. května v Rýzmburku. Akce byla
určena pro zemědělskou, odbornou i laickou veřejnost, vlastníky pozemků, zástupce samosprávy a
partnery CSV. Na akci byla umožněna vzájemná výměna zkušeností mezi účastníky, navazování nových
kontaktů a diskuse s odborníky na danou problematiku. Akce byla hodnocena ze strany účastníků i
dodavatele jako velmi zdařilá. Za velký přínos účastníci přímo na místě hodnotili nejen teoretickou část,
ale i praktické ukázky přímo v místě realizace projektu a přípravu základních informací pro účastníky ve
formě poskytnutého podkladového informačního materiálu, který byl v rámci této aktivity vytvořen.

Zkušenosti aktérů agrárního sektoru z realizace politiky rozvoje venkova
CSV ve spolupráci s partnery připravila pro odbornou zemědělskou veřejnost jednodenní seminář s
exkurzí, který se uskutečnil 31. května v Mistrovicích. V rámci semináře s terénní exkurzí po projektech
PRV a polních pokusech bylo účastníkům umožněno diskutovat a sdílet zkušenosti a příklady dobré či
špatné praxe při realizaci politiky rozvoje venkova. Seminář poskytl účastníkům možnost sdílet odborné
informace pro rostlinnou výrobu v současných podmínkách agrární politiky a trhu ve vazbě na realizaci

PRV. 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, agroenvironmentálněklimatických 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. Byly
tím zvýšeny kompetence odborné zemědělské veřejnosti v možném uplatňování jednotlivých nástrojů
politiky rozvoje venkova ve vazbě na inovace, pozemkové úpravy, rostlinou produkci a ochranu
zemědělských ekosystémů.
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