Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov
v první polovině roku 2016 v NUTS2 Jihovýchod
Semináře na téma „Možnosti čerpání dotací z PRV 2014-2020“
V první polovině roku 2016 bylo na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina uskutečněno
celkově 10 seminářů se zaměřením na možnosti čerpání neprojektových dotací z Programu
rozvoje venkova (PRV) 2014 - 2020 a Jednotnou žádost. Semináře byly určeny pro odbornou
zemědělskou veřejnost a kladly si za cíl přispět k lepší orientaci žadatelů při zpracovávání žádostí
o čerpání finančních prostředků z PRV, eliminovat chybovost žadatelů při podávání jednotné
žádosti o finanční podporu a více informovat o možnostech využití dotačních titulů v rámci PRV.
V průběhu seminářů bylo účastníkům umožněno sdílet osobní zkušenosti, příklady dobré a špatné
praxe a byl vytvořen prostor pro diskuzi. Proběhlé semináře měly pozitivní ohlasy a účastníci
je hodnotily jako přínosné a získané informace v praxi využitelné.

Seminář na téma „Aktuální informace pro MAS - LEADER v Programu
rozvoje venkova“
Seminář se uskutečnil dne 17. března 2016 v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě a byl
určen pro zástupce místních akčních skupin (MAS) z celé České republiky. Vzácným hostem byl
ministr zemědělství Ing. Marián Jurečka, který v rámci semináře vystoupil a pohovořil o novém
programovacím období, možnostech dotačních titulů i podpoře české živočišné a rostlinné výroby.
Úvodní slova byla věnována Celostátní síti pro venkov (CSV) a realizovaným aktivitám
ve spolupráci s MAS a možnostem spolupráce v novém programovém období PRV. Dále program
pokračoval tématy zaměřenými na kontrolu Fichí, potvrzování výzev a administraci projektů
konečných žadatelů v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), aktuální
informace o podmínkách Pravidel 19.2.1. pro projekty konečných žadatelů a 19.3.1. pro projekty
Spolupráce MAS. Také byly prezentovány aktivity jednotlivých států Evropské unie. Závěr byl
věnován projektům nadnárodní spolupráce MAS.
Na místě byly vystaveny také informační panely, na kterých byly prezentovány úspěšné projekty
PRV z období 2017 – 2013 s návazností na nové programové období, které finančně podpořily
MAS Kraje Vysočina nebo byly realizovány v rámci projektů Spolupráce. Projekty sloužily
k ukázkám příkladů dobré praxe s cílem motivovat nebo inspirovat potencionální zájemce
o podobnou aktivitu. Semináře se zúčastnilo 194 osob.

Seminář na téma „Možnosti inovací ve skladování a zpracování ovoce“
Seminář se uskutečnil dne 21. března 2016 na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity
v Lednici, která byla současně spoluorganizátorem akce. Cílem semináře bylo sdílení inovativních
postupů a zkušeností, prohloubení znalostí účastníků o podmínkách získání dotací z PRV a šíření
informací k rozvoji venkova a zemědělství v návaznosti na oblast skladování a zpracování ovoce.
Seminář byl určen pro zemědělskou veřejnost, drobné pěstitelé ovoce, zástupce obcí, neziskové
organizace, partnery CSV aj.

Hlavním obsahem semináře byl Program rozvoje venkova - operace 4.2.1. a 16.2.1., zaměření
Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů, pokroky ve skladování ovoce v řízené
atmosféře, zavádění skladování asijských hrušek a poznatky o skladování třešní, ovocné šťávy
se zvýšeným obsahem bioaktivních složek a možnosti separace aromatických látek při výrobě
nápojů. V odpolední živé diskusi na bilaterární úrovni probíhala výměna zkušeností, sdílení
a přenos znalostí a osvědčených postupů v technologii zpracování.

Semináře na téma „Program rozvoje venkova 2014 – 2020 - 2. kolo“
Před zahájením druhého kola příjmu žádostí PRV organizovala CSV NUTS II Jihovýchod celkem
2 informační semináře, a to v Jihlavě dne 11. 4. 2016 a v Brně dne 12. 4. 2016. Cílem těchto
seminářů bylo zvýšit orientaci žadatelů při zpracovávání žádostí o čerpání finančních prostředků
z PRV, eliminovat chybovost při podávání žádosti, informovat o aktuálních dotačních opatřeních
v rámci druhého kola a o možnostech využití dotačních titulů v rámci PRV.
Obsah seminářů byl zaměřen především na pravidla dotačních operací, postup administrace
žádostí (Portál farmáře, formuláře žádostí, zadávací/výběrová řízení) v rámci druhého kola a
příklady dobré a špatné praxe.
Současně došlo k přenosu poznatků a zkušeností z praxe mezi jednotlivými účastníky
a přednášejícími a byl vytvořen prostor pro diskuzi. Své zástupce vyslaly zemědělské podniky,
místní akční skupiny i poradenské agentury. Zájem projevili také mladí začínající zemědělci,
vlastníci pozemků a lesních porostů i zástupci státní sféry.
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Ve dnech 9. 6. 2016 – 10. 6. 2016 pořádala CSV ve spolupráci s MAS Třeboňsko, o.p.s. dvoudenní
exkurzi po Jihočeském kraji. Účastníky byli především mladí začínající zemědělci, studenti střední
školy v oboru agropodnikání, potencionální žadatelé o dotace z PRV.
V průběhu dvou dnů bylo navštíveno celkově 5 cílových míst, na kterých byly k vidění úspěšně
realizované projekty z Programu rozvoje venkova 2007 - 2013, projekty z Operačního programu
Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, dále projekty realizované v rámci Operačního
programu Rybářství 2007 - 2013 či Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
2007 - 2013.
Praktickou ukázkou všech těchto úspěšně realizovaných projektů došlo nejen ke sdílení
zkušeností s čerpáním dotací z PRV a jejich udržitelnosti, ale také k motivaci pro přítomné
zemědělce a aktéry činné na venkově pro aktuální dotační období PRV 2014-2020.
V rámci komentovaných prohlídek pohovořili úspěšní příjemci dotací o jednotlivých projektech
a předali velké množství užitečných informací vztahujících se k procesu žádosti o dotace z PRV.
Také ředitel MAS Třeboňsko seznámil přítomné s realizovanými projekty z PRV v daném regionu,
které přispěly k rozvoji venkova, např. v oblasti agroturistiky či diverzifikace zemědělství.
Zúčastnění měli možnost nahlédnout a inspirovat se v oblasti zavedené a tradiční zemědělské
prvovýroby, ale i v navazujících zpracovatelských provozech.

Gastronomický festival v Habrech
Dne 18. 6. 2016 se konal již druhý ročník Gastronomického festivalu na Žižkově náměstí
v Habrech, který pořádá Svazek obcí Haberska a MAS Královská stezka, o.p.s. Gastrofestival
nabídl návštěvníkům v rámci farmářských trhů ochutnávku i prodej místních produktů (kozí sýry,
mléčné výrobky, pečivo, koláčky, klobásky, léčivé bylinky, rybí pochoutky, aj). Pro příjemnou
pohodu nechyběl ani kulturní doprovodný program.
Letošního ročníku se účastnila i CSV pro Kraj Vysočina, jakožto partner festivalu, a v horní části
náměstí byl umístěn její stánek. Na stánku CSV byly pro návštěvníky k dispozici informační
materiály k PRV a Celostátní sítě pro venkov, propagační předměty a informace z činnosti MAS
kraje Vysočina. Prostřednictvím informačních panelů byly také prezentovány úspěšné realizované
projekty podpořené z PRV v dotačním období 2007 – 2013. Pro návštěvníky stánku a zájemce
o informace byla zajištěna ochutnávka místních regionálních produktů.
Tato akce umožnila setkání a sdílení dotačních zkušeností mezi subjekty aktivně činnými
ve venkovském sektoru, zemědělci, širokou veřejností a motivovala a inspirovala potencionální
zájemce o podobné aktivity, které lze realizovat v rámci nového programovacího období PRV
2014 – 2020. V neposlední řadě akce podpořila propagaci kvalitních místních zemědělských
produktů a farmářských trhů. Velký zájem o akci i pozitivní ohlasy z řad zemědělců, veřejné
správy neziskových organizací i veřejnosti jsou zárukou, že Gastronomický festival se stal v místě
již tradicí.
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