Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov
v první polovině roku 2017 v NUTS II Jihovýchod
Tematická pracovní skupina Ovocné stromy v krajině s vazbou na krátké
dodavatelské řetězce
Dne 21. února 2017 se uskutečnilo ustavující zasedání Tematické pracovní skupiny (TPS) Ovocné
stromy v krajině s vazbou na krátké dodavatelské řetězce, založené v rámci aktivit Celostátní sítě
pro venkov (CSV), regionální odbor SZIF Brno (RO SZIF Brno). Tato TPS je zřízena na
celorepublikové úrovni. Jedním s cílů TPS je přiblížit veřejnosti myšlenky tradičního ovocnářství
a pěstitelství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku s vazbou na možnosti zpracování, diverzifikaci
v zemědělství a odbytu místních produktů. Výstupy z TPS též napomohou vrátit do erozí
a sezónním suchem ohrožené zemědělské krajiny tradiční druhy a odrůdy ovoce a tím podpořit
nejen biodiverzitu, zadržování vody v krajině a vztah obyvatel k místu, ale i podpořit
zaměstnanost a celkově zvýšit odolnost území na klimatickou změnu.

Semináře „Dotace 2017 - Jednotná žádost″
V první polovině roku 2017 bylo na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina uskutečněno
celkově 15 již tradičních 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 rovněž byl vytvořen prostor pro diskuzi.

Seminář „Regionální produkty – podpora místních farmářů″
Seminář konaný dne 26. dubna 2017 v sídle Místní akční skupiny Moravský kraj ve Sloupu byl
prvním z cyklu aktivit na téma „Místní produkty″, které v letošním roce pořádala CSV, RO SZIF
Brno. Pestrý program odstartovala prezentace projektů podpořených z Programu rozvoje
venkova 2014-2020 a zkušený zemědělský poradce podal účastníkům především praktické
informace. Další bodem byla přednáška Regionální produkty a regionální značka, v rámci
které např. zazněly tři základní pohledy významu regionální značky.

Velkou pozornost a zájem vzbudilo téma Marketing místních produktů, v rámci nějž přítomní
obdrželi návod, nad čím vším se zamyslet, než se začne s marketingem produktu, služby
či zážitku. MAS Moravský kraj seznámila účastníky s cíli, které vedly MAS k zavedení regionální
značky, podělila se o zkušenosti se začátky zavedení značky, sdělila základní podmínky udělení
značky
a následné udržení značky, certifikační kritéria, proces udílení a další. Plánovaná exkurze
do Šošůvek na rodinnou farmu dojných a kašmírských koz se z důvodů nepřízně počasí
neuskutečnila, ale místní farmář vystoupil v místě konání semináře a představil přítomným farmu,
která mezi prvními začala používat značku MORAVSKÝ KRAS regionální produkt.

Workshopy a exkurze z cyklu aktivit na téma „Místní produkty“
Startující seminář z cyklu aktivit na téma „Místní produkty“ (zmíněn viz výše) doplnily celkově
tři akce na území Jihomoravského kraje, které si kladly za cíl především podpořit vzdělanost
a informovanost aktérů činných ve venkovském prostoru, předat účastníkům zkušenosti
s realizací projektů PRV a s jejich udržitelností, povzbudit zájem o problematiku faremního
způsobu zemědělství, podpořit rozvoj krátkých dodavatelských řetězců aj. Průběh
exkurzí/workshopu měl obdobný charakter a vždy s ohledem na tematické zaměření každé akce.
Úvod patřil vystoupení zkušeného zemědělského poradce s prezentací projektů podpořených
z Programu rozvoje venkova, poté následovalo vystoupení místního soukromého zemědělce
a nechyběla ani exkurze s ústním výkladem farmáře.
První z těchto aktivit byla dne 5. května 2017 „Exkurze na ekologickou farmu Drysice –
zpracování mléka“, kde hospodaří mladá farmářka, která v současné době vyrábí a prodává
přes dvacet výrobků z kozího mléka: tvrdé sýry, měkké sýry, zakysané nápoje, kefíry a mnoho
jiného.

V roce 2015 získala tato farmářka ocenění Podnikatelka roku Vyškovska. Přítomným sdělila
informace nejen o provozu farmy, ale i z oblasti provozního řádu zpracovatelského provozu, nutné
legislativě a sdílela způsoby a zkušenosti, jakými realizuje prodej svých výrobků. Závěrem měli
účastníci možnost nahlédnout do zpracovatelského provozu a také si sami vyzkoušet zpracování
mléka a výrobu sýru.
Další akcí byla „Exkurze na farmě Ráječek - pěstování zeleniny, možnosti odbytu
z farmy“, která proběhla dne 27. května 2017. Farma se specializuje na pěstování listové
zeleniny, v menší míře košťálové zeleniny (zelí, kedlubny) a další doplňkový sortiment
(např. česnek, mrkev, rajčata). Mezi nejzajímavější prezentace patřilo téma Diverzifikace
zemědělství v měřítku rodinné farmy v podání místního farmáře a také téma „Možnosti odbytu
zeleniny a způsoby prodeje“, při kterém zazněly zkušenosti s prodejem ze dvora, velkoobchodem
i s obchodním řetězcem. Odpoledne byla na programu prohlídka výrobního provozu farmy
i porostů pěstované zeleniny, včetně nově vybudovaného skleníku pro pěstování rajčat.

Poslední aktivitou z cyklu Místní produkty byla „Exkurze a workshop na farmě Bořitov pěstování zeleniny, možnosti odbytu z farmy″, konaná dne 16. června 2017. Farma
je malým rodinným podnikem a produkuje zejména brambory, cibuli, česnek, zelí a obilí. Místní
farmář pohovořil v úvodu o historii, rozvoji a současném stavu na předmětné farmě a podělil
se s přítomnými o zkušenosti s prodejem ze dvora, velkoobchodem či obchodním řetězcem.
Dále zazněly informace o tom, jaké nové cesty a způsoby na farmě hledají, jaké aspekty přispívají
k diverzifikaci či jaké další záměry chtějí v budoucnosti realizovat. Současně došlo i ke sdílení
zkušeností v souvislosti se získáním ocenění „Regionální potravina″. Akce byla zakončena
prohlídkou farmy a také návštěvou farmářského obchodu Crhákovic krámek, který se nachází
v nedalekém Blansku a je malou prodejnou převážně regionálních potravin.

Tento cyklus zrealizovaných aktivit „Místní produkty″ bude zakončen
v měsíci listopadu konferencí na téma „Krátké dodavatelské řetězce – možnosti odbytu
ve venkovském prostoru“.

Workshopy na téma „Brambory zdravá potravina″
CSV, RO SZIF Brno realizovala ve spolupráci s Krajem Vysočina, Výzkumným ústavem
bramborářským
v
Havlíčkově
Brodě,
s.r.o.
a
Bramborářským
kroužkem,
z.s.
v okresech Žďár nad Sázavou, Pelhřimov, Třebíč a Jihlava celkem 4 workshopy s názvem
„Brambory zdravá potravina″. Cílem těchto workshopů bylo podpořit partnerské přístupy
k posílení místních potravinářských trhů; iniciovat užší propojení prvovýrobce, zpracovatele
a stravovacího zařízení; ovlivnit zdravou výživu a podpořit poptávku po čerstvých potravinách.
Hlavní část workshopů byla pod vedením odborníků z Výzkumného ústavu bramborářského
v Havlíčkově Brodě, kteří seznámili přítomné s nezastupitelnou rolí brambor ve zdravé výživě
a s dalšími užitečnými informacemi.

Zajímavé bylo také vystoupení zemědělského subjektu či prezentace s výběrem inspirativních
realizovaných projektů financovaných z PRV v kraji Vysočina. Přednáška na téma „Realizace
prodeje brambor v současné době, krátké dodavatelské řetězce, doporučení a možnosti
při nákupu brambor″ upozornila např. na rozdíl mezi cenou, za kterou realizuje prodej
prvovýrobce a cenou v supermarketech. V přednášce též zaznělo, co jsou to krátké dodavatelské
řetězce (lokální producent/pěstitel  místní spotřebitel), jejich smysl a jak jsou podporovány
prostřednictvím PRV. V rámci bloku praktických ukázek přítomní ochutnali pokrmy z brambor,
vyzkoušeli chuťové i konzistentní rozdíly mezi varnými typy brambor a ochutnali i speciální odrůdy
brambor s modrofialovou barvou dužniny.

Propagační akce „Gastronomický festival v Habrech“
Na Žižkově náměstí v Habrech se dne 17. června 2017 konal 3. ročník Gastronomického
festivalu Habry. Letos se k pořádajícím obcím ve Svazku obcí Haberska a k organizaci Královská
stezka o.p.s. přidaly ještě další dvě obce, Radostín a Lučice. Akce byla také podpořena z projektu
„Kvalita z Evropy – chutě s příběhem - Potraviny a zemědělské produkty opatřené značkami
evropského systému ochrany názvu produktů″. Počasí bylo hodně proměnlivé, ale ani to
neovlivnilo vysokou návštěvnost, bohatou nabídku místních producentů, či vystoupení parádní
kuchařské show. Moderátor celé akce se staral o dobrou náladu publika. Připravil řadu zábavných
soutěží pro děti, při nichž získali účastníci drobné odměny. V horní části Žižkova náměstí byly
umístěny oboustranné informační panely s prezentací 11 příkladných projektů podpořených
z PRV v dotačním období 2007-2013, které motivovaly a inspirovaly k podobným aktivitám.

Na stánku organizátorů akce byla prezentace projektů doplněna o informační a propagační
materiály PRV, CSV a další materiály spolupracujících subjektů. V průběhu dne dorazilo velké
množství diváků, kteří se bavili programem Gastrofestivalu a měli možnost ochutnat a zakoupit
širokou škálu výrobků/potravin regionálních producentů.

TraktorŠOU v Borovníku
Čtvrtý ročník TraktorŠOU v Borovníku, konaný dne 18. července 2017, byl divácky velmi
zajímavá akce s tematicky zaměřeným programem na zemědělskou techniku. Tato akce tradičně
přispívá k propagaci zemědělství v regionu, zvyšuje povědomí o aktivitách zemědělského resortu
u široké veřejnosti a především u mladé generace, pro kterou je zemědělská technika velmi
atraktivní.
V rámci této události se prezentovala CSV na stánku společně s Místní akční skupinou Brána
Vysočiny. Návštěvníci společného stánku měli možnost konzultací se zemědělským poradcem,
který zájemcům předával informace a zkušenosti s přípravou a realizací projektů PRV názornými
ukázkami úspěšných projektů PRV, které byly prezentovány také v rámci přednášek na akcích
pořádaných v cyklu „Místní produkty“. V době, kdy rodiče konzultovali, děti zdobily perníčky ve
tvaru traktoru či skládali PEXETRIO na téma zemědělských produktů a krátkých dodavatelských
řetězců. Propagační akce podpořila vzdělanost a informovanost aktérů činných ve venkovském
prostoru, sdílení zkušeností s realizací a udržitelností úspěšných projektů PRV a vytvořila prostor
pro vzájemnou diskusi. Potencionální žadatelé odcházeli obohaceni získanými informacemi
i tištěnými materiály.
Zpracovala: Ing. Sýsová Lucie, koordinátor CSV NUTS II Jihovýchod
Dne:15. srpna 2017, v Brně

