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Zpráva z akce „Regionální konference Venkov 2018“
15. listopadu – 16. listopadu 2018
Kulturní dům Havlovice čp. 55, 542 31, okr. Trutnov

Ve dnech 15. a 16 listopadu 2018 proběhla ve spolupráci s Místní akční skupinou Království – Jestřebí
hory, o.p.s. akce č. 32_Regionální konference Venkov 2018. Účastníky byli partneři Celostátní sítě pro
venkov, zemědělští podnikatelé, starostové obcí, zástupci místních akčních skupin a zástupci
neziskových organizací.
Paní Jana Kuthanová z Místní akční skupiny
Hradecký venkov, o.p.s. představila přítomným
jejich vzdělávací program farmářů pro studenty
a veřejnost, který se koná v rámci Zemědělského
dne v Mžanech. Dále předala slovo ostatním
zástupcům
místních
akčních
skupin,
aby
prezentovali své vzdělávací programy pro stejné
cílové skupiny.
Po přestávce pokračovaly v programu zástupkyně
místní akční skupiny MAS Podchlumí, z.s. Na téma
„Evaluace“ měly připravenou prezentaci paní
Ing. Lucie Hronová a Ing. Petra Štěpánková. Přednáška byla rozdělena na jednotlivé části dle metodiky
pro Mid-term evaluaci realizace strategií komunitně vedeného místního rozvoje.
Zástupci místních akčních skupin intenzivně řešili problematiku plnění milníků v rámci Programu
rozvoje venkova. Otázka plnění závazku vytvoření pracovních míst vytvořených v rámci projektu
Programu rozvoje venkova dle výše své alokace byla zásadní.
Paní Jana Bujáková a Petra Šilcová z místní akční
skupiny MAS Horňácko a Ostrožsko, z.s. představily
podrobně příklady projektů z Programu rozvoje venkova
ze svého území z programového období 2014-2020.
Projekty byly zaměřeny na provoz cukrářské výroby,
lahvování vína, pořízení čelního nakladače a další
zemědělské technologie, dovybavení penzionu, lesnická
infrastruktura, vybudování workoutového hřiště. Mezi
účastníky se rozběhla debata, zda by podobné projekty
bylo možné realizovat i v území MAS Království –
Jestřebí hory, o.p.s.

Dr. Jan Balcar z pořadatelské Místní akční skupiny Království - Jestřebí hory, o.p.s. informoval
účastníky o fungování a managementu místních akčních skupin se zaměřením na čerpání z operačních
programů, především z Programu rozvoje venkova. Účastníkům setkání byly představeny podpořené
projekty z první vyhlášené výzvy Programu rozvoje
venkova a návrh plánovaných fichí pro druhou výzvu
Programu rozvoje venkova.
Druhý den konference proběhly praktické ukázky úspěšně
zrealizovaných projektů z Programu rozvoje venkova.
První zastávkou byla firma MASO KAZDA s.r.o. z Úpice,
která je významnou regionální výrobnou masných
produktů s dlouholetou tradicí.
Další zastávkou byl areál Zemědělského družstva Velké
Svatoňovice, které obhospodařuje většinu zemědělské
půdy v katastru Velkých a Malých Svatoňovic. Jeho výroba se zaměřuje na pěstování obilnin a luštěnin
a chov skotu především na produkci mléka. Zástupce
Zemědělského družstva Velké Svatoňovice Bc. Petr
Martinec provedl zúčastněné areálem zemědělského
družstva a seznámil je s jeho fungováním a péčí
o hospodářská zvířata.

Dvoudenní konference s exkurzí byla zaměřená na
sdílení zkušeností a šíření příkladů dobré praxe dotační
politiky ve venkovském prostoru, propagaci a
informování o realizovaných projektech PRV, inspiraci
a podporu dalších subjektů v realizaci vlastních projektů ve venkovském prostoru, výměnu zkušeností,
know-how a příkladů dobré praxe mezi venkovskými aktéry.

Zpracovala: Ing. Miroslava Stárková
Dne: 06. 12. 2018

