Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov
v první polovině roku 2019 v NUTS 2 Severovýchod
Setkání zájemců o uplatnění
v zemědělském
sektoru
se
zástupci podniků zapojených do
Programu rozvoje venkova
Celostátní síť pro venkov uspořádala dne 6.
března setkání studentů Střední školy
zemědělské a VOŠ Chrudim a Odborného
učiliště
Chroustovice
se
zástupci
zemědělských podniků. Společné posezení se
uskutečnilo
v
nově
zrekonstruovaných
prostorách školního statku ve Vestci. Pozvání
na společné setkání přijalo 12 zemědělských
subjektů působících v regionu. 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 2014–2020 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.
Studenti měli možnost seznámit se s různými typy zemědělských podniků, jejich činností i provozem,
který je modernizován díky projektům PRV.

Sdílení současných
a zemědělství

poznatků

k

vybraným

okruhům

rozvoje

venkova

V Českých Libchavách se dne 7. března konal tak jako v loňském roce seminář určený převážně pro
odbornou veřejnost se zájmem o aktuální informace k PRV 2014–2020, integrovaným postupům jako
formě ochrany dotovaného majetku a inovacím technologie hnojení a zpracování půdy realizovaným
v rámci projektů PRV podpořených v operaci 16.2.1. Seminář byl doplněn i o příklady inspirativních
projektů z evropského prostoru realizovaných v Programech rozvoje venkova dalších členských států
Evropské unie. V rámci akce byla tato témata řešena a diskutována z pohledu zemědělského
hospodaření ve východočeském regionu.

Dotační tituly v zemědělském sektoru
v roce 2019 administrované v rámci
Jednotné žádosti
V průběhu dubna proběhlo v rámci všech tří krajů
regionu NUTS 2 Severovýchod 12 okresních seminářů
určených široké zemědělské veřejnosti se zájmem
o téma
dotačních
titulů
v zemědělském
sektoru
s vazbou na Jednotnou žádost a v ní vybrané tituly PRV
roce 2019. 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. Vzhledem k množství zájemců o prezentované
dotační nástroje byla i v letošním roce účast na těchto seminářích poměrně velká.

Sdílení zkušeností místních akčních skupin Pardubického a Olomouckého
kraje s realizací komunitně vedeného místního rozvoje
Ve dnech 11. až 12. dubna proběhla v Jevíčku v Pardubickém kraji regionální konference na téma
realizace komunitně vedeného místního rozvoje v aktuální programovém období s účastí zástupců dvou
sousedních krajů a vybraných dotčených orgánů státní správy. V rámci programu byly řešeny jednak
aktuální otázky a problematické okruhy implementace metody komunitně vedeného místního rozvoje,
ale také možnosti jejího dalšího uplatňování a rozvoje v dalším období z perspektivy současných
zkušeností a výstupů z její realizace. Součástí programu byly také exkurze. První den se jednalo
o inspirativní projekty PRV zaměřené na podporu rozvoje a posilování konkurenceschopnosti
venkovské ekonomiky, druhý den byly vybrány projekty zaměřené na rozvoj základních služeb
a obnovu sídel ve venkovských oblastech.

Zemědělství na Královédvorsku
v rámci
Programu
rozvoje
venkova
Ve dnech 24. až 25. dubna uspořádala Síť
dvoudenní
osvětovou
a
interaktivní
konferenci s vazbou na prezentaci Programu
rozvoje
venkova.
Odborná
veřejnost
převážně z řad místních akčních skupin
Královéhradeckého kraje diskutovala v rámci
jednotlivých příspěvků konference společně
se
zástupci
ministerstev,
jednotlivých
řídících orgánů, Centra pro regionální rozvoj
či Národní sítě MAS aktuální otázky
a problematické
okruhy
v problematice
komunitně vedeného místního rozvoje, který
právě přítomné MAS ve svých územích
implementují.
Souběžně
s
odborným
programem
probíhaly
exkurze
na
nedalekých místech realizovaných projektů. V rámci druhého dne pak probíhaly přednášky
doprovázené výstavou podpořených strojů před budovou. Podpořené projekty přes MAS byly také
k vidění v předsálí, kde si účastníci shlédli fotografie z jednotlivých realizací. Část programu zde byla
také soutěžní a interaktivní. Probíhala poznávací soutěž týkající se jednotlivých zemědělských strojů,
rozlišování semínek a rostlin či přiřazování jednotlivých potravin k rostlinám či živočichům. Přítomní si
mohli vyzkoušet také simulátor jízdy traktorem.

Exkurze v zemědělských provozech pro zájemce o uplatnění v zemědělském
sektoru
Dne 24. dubna zorganizovala Celostátní síť pro venkov návštěvu a exkurzi v zemědělském provozu
Statek Uhersko, kde se hospodaří v rodinném kruhu po několik generací, a tak byl výklad zkušeností
s hospodařením a s čerpáním veřejných podpor velmi autentický a pro účastníky, kteří se stávali
zejména ze studentů Střední školy zemědělské a VOŠ Chrudim a Odborného učiliště Chroustovice,
praktický a zajímavý vzhledem k zaměření jejich studia. Na hospodářství se zabývají rostlinnou
i živočišnou výrobou a díky dotaci z Programu rozvoje venkova byla diverzifikována hospodářská
činnost o výrobu peletek. Z technický důvodů na straně dopravce se bohužel neuskutečnila další
plánovaná zastávka na statku Naše Hospodářství, kde z dotačního titulu pro mladé začínající zemědělce
byl vybudován nový potravinářský provoz s obchůdkem.

Příběhy lokální produkce, místních produktů a regionální spolupráce –
Jeseníky 2019
V průběhu 6. a 7. května se konala v rámci aktivit Sítě dvoudenní exkurze v oblasti Jeseníků spojená
s praktickými ukázkami a návštěvou připravovaných a realizovaných projektů v terénu s možností
sdílet s ostatními účastníky své zkušenosti a znalosti v komunitním rozvoji venkovského prostoru.
V rámci odborného programu byly navštíveny provozy mlýna, pivovaru, zemědělského hospodářství
i potravinářské výroby. Na konci prvního dne se v místě ubytování uskutečnil seminář na téma
„Jak prezentovat svůj lokální produkt online“. Akce umožnila přítomným sdílet s ostatními účastníky
své zkušenosti a znalosti a reflektovala potřebu 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.

Aktuální přístupy k přípravě
a realizaci pozemkových úprav
Celostátní síť pro venkov uspořádala dne 14.
května v sále Restaurace BARTONI v Kočí
seminář zaměřený na téma pozemkových
úprav doplněný o praktické exkurze v terénu.
Účastníky akce byli zejména zástupci
zemědělských a zpracovatelských subjektů,
místních akčních skupin, obcí, vlastníci a
uživatelé pozemků, státní správa, Státní
pozemkový úřad i veřejnost. V rámci akce se
řešily a byly diskutovány zkušenosti a
přístupy k přípravě a řešení komplexních
pozemkových úprav v rámci uplatňovaných
nástrojů politiky rozvoje venkova. Akce
poskytla zájmové odborné skupině prostor
pro předávání informací a sdílení zkušeností s přípravou a realizací pozemkových úprav. Velký zájem
účastníků vyvolala exkurze v rozsáhlém biocentru, které již bylo plně vzrostlé a plnilo i ochrannou
funkci pro zvěř. Mimo biocentra byla na exkurzích předvedena řada úspěšně vybudovaných polních
cest, průlehů a vsakovacích mezí včetně doprovodných výsadeb z ovocných stromů často původních
odrůd.

Vybrané okruhy pro zástupce
agrárního
sektoru
při
realizaci
politiky
rozvoje
venkova
Síť
připravila
pro
odbornou
zemědělskou
veřejnost
jednodenní
seminář s exkurzí, který se uskutečnil
30. května v Sázavě. V rámci semináře
s terénní exkurzí po projektech PRV
a polních porostech bylo účastníkům
umožněno
diskutovat
a
sdílet
zkušenosti a příklady dobré či špatné
praxe při realizaci politiky rozvoje
venkova. Akce umožnila zvýšit na
základě sdílení zkušeností v terénu
odborné
kompetence
zemědělské
veřejnosti v možném uplatňování jednotlivých nástrojů politiky rozvoje ve vazbě na inovace,
pozemkové úpravy, rostlinou produkci a ochranu zemědělských ekosystémů.

Aktuální témata v lesním hospodářství v kontextu politiky rozvoje venkova
Dvoudenní seminář s exkurzemi pro lesnické subjekty a zájemce o problematiku lesního hospodářství
se uskutečnil ve dnech 5. až 6. června v Polici nad Metují. Akce zprostředkovala přítomným výměnu
know-how, zkušeností a dobré praxe s realizací projektů v PRV, zvýšila jejich informovanost
o dotačních podmínkách v PRV a nabídla inspiraci pro možné aktivity v PRV. Účastníkům byl v rámci
jednotlivých příspěvků a exkurzí poskytnut lektory moderovaný prostor a možnost vzájemně diskutovat
a sdílet celou řadu poznatků a zkušeností s realizací jednotlivých opatření a projektů v oblasti lesního
hospodářství. V programu byl věnován prostor i aktuálním problémům s kůrovcovou kalamitou
a suchem. Seminář svým programem obsáhl jak výklad a diskuzi nad danou problematikou v průběhu
dopoledních seminářů ve vztahu k zájmové oblasti, tak i praktickou ukázku přístupu k hospodaření
v lesích, a to i za využití dotačních příležitostí, které PRV směřuje např. do zvyšování konkurenceschopnosti lesních podniků, podpory klimatických a environmentálních funkcí lesa nebo rozvoje lesní
infrastruktury a turistické přístupnosti lesů.

Kulatý
stůl
s
mottem
„Plánování
budoucnosti není možné bez porozumění
současnosti a respektu k minulosti“
Dne 13. června 2019 proběhla ve spolupráci se zástupci
zemědělské
praxe
konference
k
zemědělské
problematice v roce 2019 s výhledem do dalšího
období. Konference se konala v hlavním sále Pivovaru
LINDR Mžany. Účastníky akce byli zejména zástupci
zemědělských a potravinářských subjektů, zástupci obcí
a místních akčních skupin, státní správy a samospráv.
Konference se zaměřením na Společnou zemědělskou
politiku po roce 2020 byla zaměřena na seznámení
účastníků s aktuálním stavem projednávání SZP po
roce 2021, s novými trendy ve výrobě a spotřebě sýrů
ve vazbě na podporu spotřeby ovoce a zeleniny. U příležitosti jubilejního 10. ročníku Zemědělského dne
Mžany byla zhodnocena spolupráce spolupořadatelů při propagaci zemědělství, potravinářství, výroby
regionálních potravin, podpory zemědělského školství, vytváření podmínek pro dialog a sdílení
zkušeností mezi aktéry podílejícími se na zkvalitnění života na venkově a rozvoji venkova, podpora
informovanosti o implementaci PRV a politika rozvoje venkova a SZP po roce 2020. Na akci byla
umožněna vzájemná výměna zkušeností mezi účastníky, navazování nových kontaktů, diskuse
s odborníky k tématům konference.

Zemědělský den v Mžanech
Síť se v rámci této významné regionální
propagační akce, která se v letošním roce
konala
14.
června,
prezentovala
na
informačním
stánku.
Veřejnosti
byly
poskytovány aktuální informace o Programu
rozvoje venkova 2014–2020, o termínech
možností podávání žádostí o dotaci, o
realizovaných projektech, politice rozvoje
venkova a o možnostech financování
investičních
záměrů
prostřednictvím
evropských
zdrojů.
Byly
konzultovány
investiční záměry zájemců o informace 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 dále k dispozici informační

materiály k PRV, materiály o MAS a CSV, propagační předměty a další informace partnerů Sítě včetně
důležitých odkazů na další informační zdroje. Pro zájemce o informace k PRV a CSV byla na stánku
připravena ochutnávka místních regionálních produktů.

Realizace pozemkových úprav a
jejich význam pro zlepšení
funkčnosti krajiny
Dne 20. června 2019 uspořádala Síť ve
spolupráci
se
Státním
pozemkovým
úřadem odbornou konferenci s exkurzemi
v terénu k tématu pozemkových úprav.
Cílem akce byla výměna know-how,
ukázka příkladů dobré praxe s realizací
projektů a výměna zkušeností s řešením
specifických problémů v rámci řízení
pozemkových úprav s akcentem právě na
dobrou praxi dotační politiky Programu
rozvoje venkova. Účastníkům akce byly
předány jednak teoretické, ale i praktické
zkušenosti
z
příkladů
přínosů
pozemkových
úprav.
Akce
umožnila
výměnu informací mezi klíčovými aktéry v rámci specifické podpory v PRV 2014–2020 na základě
sdílení zkušeností a dobré praxe s realizací projektů. V rámci na téma konference navazujících exkurzí
byly prezentovány úspěšně zrealizované projekty i právě probíhající výstavba suchého poldru. Při
ukázce jednotlivých realizací bylo možné zhodnotit funkci jednotlivých staveb a přesvědčit se o jejich
významu – obzvláště po proběhlé bleskové povodni v navštívených katastrálních územích.
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