Zpráva z akce „Setkání partnerů Sítě NUTS 2 Jihovýchod“
22. listopadu 2016
Hotel Sladovna, Černá Hora
Dne 22. listopadu 2016 se v hotelu Sladovna uskutečnilo setkání partnerů Celostátní sítě pro
venkov určeného z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Cílem tohoto setkání bylo hledat
možnosti vzájemného provázání aktivit subjektů zapojených do rozvoje venkovského prostoru,
sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe, informovat o možnostech čerpání finančních podpor
v rámci opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV) i dalších dotačních titulů,
informovat, motivovat a inspirovat aktéry činné na venkově k další spolupráci.
Setkání se zúčastnili zástupci místních akčních skupin, krajů, samosprávy a odborných ústavů a
spolků. První vystoupení nastínilo připravovaný plán Celostátní sítě pro venkov na rok 2017,
poté následovaly prezentace jednotlivých partnerů, kteří demonstrovali své činnosti a konkrétní
spolupráci s CSV NUTS 2 Jihovýchod v rámci plánovaných aktivit, které budou částečně nebo
zcela financované z prostředků Programu rozvoje venkova.
Prezentace partnerů započal pilotní projekt s názvem „Návrat ke školním zahradám aneb rajče
neroste v supermarketu“, který je cílen na mladou generaci k nastartování jejich zájmu
o zemědělství. Tento projekt vzbudil velkou pozornost a debatu nad různými náměty a otázkami.
Následně byly partnery představeny další připravované akce, např. cyklus akcí „Brambory zdravá
potravina“, které budou realizovány ve spolupráci s Krajem Vysočina a Bramborářským
kroužkem, dále cyklus exkurzí a workshopů zaměřených na místní produkty a možnosti
zpracování prvovýroby na farmě, rozvoj agroturistiky s vazbou na provázanost s hipostezkami
či semináře k pozemkovým úpravám.
Velkou diskuzi rozvířila prezentace na téma sociální zemědělství, které bylo pro přítomné
inspirací. Velmi přínosné bylo představení nově založené Tematické pracovní skupiny „Ovocné
stromy v krajině s vazbou na krátké dodavatelské řetězce“ a pomyslnou tečkou na závěr celého
setkání bylo vystoupení Ing. Stanislava Bočka Ph.D., který v návaznosti na tematickou pracovní
skupinu přinesl košík nejrůznějších odrůd jablek a připravil tak pro účastníky výstavu se
zajímavou přednáškou.
Ke každému tématu proběhla živá diskuze mezi přítomnými, byly navázány nové kontakty
a u některých aktivit si partneři přislíbili spolupráci. Na setkání byla představena jedna z cest
možné koncepční, systémové a plošné spolupráce subjektů aktivně působících při implementaci
Programu rozvoje venkova, který formou finančních podpor přispívá k rozvoji venkovských
oblastí.
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