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Zpráva z akce
„Setkání s partnerskou základnou Celostátní sítě pro venkov“
14. září 2018
Restaurace Flošna, Malšovická 779, 500 02 Hradec Králové

Dne 14. září 2018 proběhla ve spolupráci s Agrární komorou Náchod se sídlem v Náchodě akce Setkání
s partnerskou základnou Celostátní sítě pro venkov.
Účastníky akce byli zejména představitelé stávajících partnerů
Celostátní sítě pro venkov, ale i veřejnost. Jednalo s především
o zástupce místních akčních skupin, neziskových organizací
a zástupce středních zemědělských škol.
V rámci akce byla posluchačům přiblížena Celostátní síť pro
venkov a její aktivity v uplynulém období a aktivity plánované
zrealizovat s termínem do konce roku 2018 a priority a povinné
akce pro kalendářní rok 2019.
Jednotliví partneři Celostátní sítě pro venkov, se kterými byly
akce realizovány v roce 2017 nebo 2018 sdíleli své poznatky a
zkušenosti s přípravou a realizací konkrétních aktivit od fáze
návrhu spolupráce přes úspěšné konání až po závěrečné zhodnocení a konečnou fakturaci výdajů.
Účastníci navrhli v rámci diskuze zajímavé nápady na spolupráci. Krajští koordinátoři s nimi
o jednotlivých možnostech intenzivně jednali a probírali podmínky, způsobilost a varianty akcí.
V závěru Setkání bylo zřejmé, že zajímavých navržených témat na aktivity je do připravovaného plánu
pro kalendářní rok 2019 dostatek.
Setkání
partnerů
Královéhradeckého,
Pardubického
a
Libereckého kraje se uskutečnilo v době vhodné pro přípravu
a zkompletování akcí pro finalizaci Regionálního ročního
prováděcího plánu aktivit pro rok 2019. V rámci programu byl
vytvořen prostor pro osobní kontakt a výměnu zkušeností
aktérů, kteří se podílejí na realizaci aktivit Celostátní sítě pro
venkov v jednotlivých krajích.
Cílem setkání s partnerskou základnou bylo seznámení
účastníků s proběhlými, aktuálními
i plánovanými akcemi v uplynulém roce a v roce letošním.
Setkání bylo uspořádáno jako společné pro Královéhradecký
kraj, Pardubický kraj a Liberecký kraj. Snahou bylo setkání
partnerů ze všech 3 uvedených krajů ke sdílení zkušeností, předání poznatků a inspirací a iniciace
mezikrajové spolupráce v rámci pořádání akcí ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov.

Zpracovala: Ing. Miroslava Stárková
Dne: 26. 09. 2018

