Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov
v druhé polovině roku 2017 v NUTS2 Jihovýchod
Pracovní setkání „Lidské zdroje a sociální zemědělství“
Dne 11. července se konalo pracovní setkání za účelem informování o účelu a cílech připravované
Tematické pracovní skupiny Sociální zemědělství (dále jen TPS). Účastníci se vzájemně představili
a prezentovali svoji činnost a aktivity, kterými se ve vazbě na sociální zemědělství zabývají.
Jednání se účastnili i zástupci Pracovní komise sociální zemědělství při Ministerstvu zemědělství.
Byla diskutována samotná příprava aktivit projektu TPS, možné nastavení provozních mechanismů,
další organizační záležitosti fungování připravované TPS, ale také možnosti spolupráce. Jednání
přispělo k příkladnému síťování subjektů aktivně zapojených do činností zaměřených na podporu
trvale udržitelného rozvoje venkovských oblastí, k předávání zkušeností a výměně informací.

Workshop „Učíme se spolupracovat v Kraji Vysočina“
Tento dvoudenní workshop se konal ve dnech 10. – 11. srpna v penzionu Medličky na Vysočině,
který vznikl přestavbou objektu bývalého kravína, a kde byl současně realizován projekt s finanční
podporou Programu rozvoje venkova (dále jen PRV). Workshop reagoval na podněty a potřebu
místních akčních skupin (dále jen MAS) Kraje Vysočina a účastnilo se jej více než 30 osob. Za
nejvíce užitečné přítomní považovali možnost výměny zkušeností s jinými MAS, sdílení poznatků
s prvními výzvami MAS a tím také snížení chybovosti v rámci administrativních procesů u projektů.
Zástupci MAS se vzájemně inspirovali nastavením vhodných podmínek a procesů pro implementaci
a realizaci komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen CLLD), byly předány a sdíleny
zkušenosti dobré a špatné praxe v rámci metody CLLD.

Propagační akce „26. ročník Chovatelského dne v Třebíči“
V Jezdeckém areálu Polanka v Třebíči je tradičně od r. 1991 pořádán Chovatelský den, který je
určen pro širokou odbornou a laickou veřejnost. Program letošního ročníku odstartoval v sobotu
9. září slavnostním průvodem koní městem. Hlavní program probíhal v neděli 10. září a v prostoru
areálu byl umístěn stánek Celostátní sítě pro venkov (dále jen CSV). K dispozici zde byla celá řada
propagačních, informačních materiálů a odborná obsluha odpovídala na dotazy a předávala
příklady dobré praxe projektů realizovaných z PRV. Pohoštění pro návštěvníky stánku CSV
a zájemce o informace bylo zajištěno ochutnávkou potravin Kraje Vysočina oceněných značkou
Regionální potravina.
Na akci bylo osloveno velké množství mladých začínajících zemědělců, potenciální žadatelé
o dotace byli odbornou obsluhou motivováni a informováni o možnostech dotací z PRV a široká
veřejnost byla seznámena s činností MAS, CSV i přínosy PRV.

Propagační akce „27. ročník Bramborářských dnů v Havlíčkově Brodě“
Bramborářské dny v Havlíčkově Brodě jsou celorepublikově významnou akcí. Na 27. ročník
tradičně zamířili pěstitelé a odborníci z celé České republiky. Dne 13. října program odstartoval
v 9:00 hod. v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě, kde vystavovaly společnosti spojené
s pěstováním a obchodováním s bramborami a kde byly představeny různé odrůdy brambor.

Byla zde umístěna také společná expozice CSV a Kraje Vysočina, kde byly návštěvníkům předávány
připravené informační a propagační materiály a současně probíhala prezentace příkladných
projektů podpořených z PRV v Kraji Vysočina formou vytištěných informačních letáků, které byly
zájemcům k dispozici.
Pro návštěvníky stánku a zájemce o informace byla připravena ochutnávka výrobků z brambor,
např. bramborové buchty, špízy, bramboráky, zapečené brambory aj. Společný stánek s Krajem
Vysočina měl mnohé výhody a spolupráce přispěla k širší možnosti síťování, předávání/výměny
kontaktů a provázání aktérů napříč. Propagační akce umožnila setkání se zemědělskou i odbornou
veřejností a společný stánek byl v průběhu dne hojně navštěvovaný.

Exkurze „Sociální zemědělství aneb nové možnosti rozvoje venkova“
Dvoudenní exkurze proběhla v Pardubickém kraji a v Kraji Vysočina, a to ve dnech 23. – 24. října.
Prvním navštíveným místem byla Farma Květná, která slouží aktivitám Květné Zahrady a také jako
základna pro sociální podnikání (ubytování, školení) a zemědělskou výrobu. Dalším místem
exkurze byla Farma Apolenka poskytující příležitosti nejen pro osoby se zdravotním postižením
v prostředí zemědělského statku. V rámci večerního programu zazněly prezentace od subjektů,
které se aktivně věnují oblasti sociálního zemědělství a také od zástupců Kraje Vysočina na téma
zemědělství z pohledu veřejné správy. Následná diskuze reagovala jak na jednotlivé prezentace,
tak i na navštívená místa; diskuze probíhala i nad možnostmi využití dotačních prostředků včetně
PRV, úskalími spojenými s aplikací konceptu do praxe aj.

Druhý den byla představena Farma Chaloupky v Zašovicích, která je na jedné straně vzdělávací,
na druhé straně jde o plně funkční farmu zaměřenou na výrobu mléčných produktů. Posledním
místem exkurze bylo Ekocentrum Chaloupky v Kněžicích, které je propojeno s nedalekou Farmou
Zašovice a primárně nabízí školám různé typy vzdělávacích programů. Exkurze ukázala nové
způsoby diverzifikace zemědělského sektoru a nové možnosti zaměstnávání na pracovním trhu
znevýhodněných osob; prezentovala možnosti financování těchto aktivit, včetně ukázek projektů
financovaných z PRV; došlo k transferu zkušeností mezi účastníky a výměně kontaktů pro budoucí
možnou spolupráci.

Seminář s exkurzí „Pozemkové úpravy – zkušenosti s realizacemi“
Seminář probíhal v Kulturním domě v Olešnici dne 31. října a zúčastnilo se jej 72 osob. Všechny
přítomné přivítali krajský koordinátor CSV a také pan starosta Olešnice Dr. Zdeněk Peša. V pestrém
programu zazněly prezentace na téma Pozemkové úpravy (dále jen PÚ) jako nástroj dotační
politiky v rámci PRV 2014-2020, Zkušenosti s realizacemi PÚ z pohledu Státního pozemkového
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vodohospodářských staveb v rámci PÚ a Výsadba ovocných stromů v krajině. Účastníci také shlédli
krátké video Společné zařízení roku 2015, kategorie I zpřístupnění pozemků, Vítězný projekt polní
cesta v k.ú. Olešnice na Moravě, jakožto příklad dobré praxe.
Po obědě následovala exkurze v terénu v nedalekém Crhově s komentovanou ukázkou společných
zařízení realizovaných z PRV 2014-2020 a také ukázka genofondového sadu. I přes deštivé počasí
účastníci měli o tuto exkurzi zájem. Po exkurzi se účastníci ještě vrátili do Kulturního domu, kde
proběhla diskuze, a odborní lektoři odpovídali na dotazy ze strany účastníků. Do diskuze se také
aktivně zapojil pan starosta Olešnice. Akce měla velice pozitivní ohlasy a přispěla k širší
informovanosti o možnostech využití pozemkových úprav, lepší orientaci při přípravě, realizaci
a efektivnějšímu využití pozemkových úprav.

Konference „Zdravé stravování nejen ve školách“ a seminář „Veřejné
zakázky“
Dne 14. listopadu se v prostorách Státního zámku Valtice konala konference zaměřena na osvětu
v oblasti zdravého stravování nejen ve školních jídelnách, přičemž důraz byl kladen na místní
zemědělskou produkci, lokální dodavatele, udržitelné potravní systémy a význam krátkých
dodavatelských řetězců (KDŘ). Současně byly prezentovány příklady dobré praxe PRV v návaznosti
na operace 4.1.1, 4.2.1 a 6.1.1. V rámci jednotlivých vystoupení zazněly témata např. Jídelna snů
– slow food koncept zdravého školního stravování, program Skutečně zdravá škola, Ovocné stromy
a KDŘ či prakticky zaměřený příspěvek týkající se zkušeností z oblasti podnikání s důrazem na
diverzifikaci zemědělských produktů. V přestávce účastníci ochutnali obědovou nabídku s využitím
surovin od lokálních dodavatelů a výrobců a respektující poznatky z oblasti zdravého stravování.
Účastníci hodnotili akci jako zdařilou a velmi inspirativní. Pochvalně se také vyjadřovali ke
zvolenému typu pohoštění a odborné úrovni všech lektorů.

Seminář Veřejné zakázky navazoval na konferenci a program byl rozdělen do dvou bloků. První,
pod vedením zaměstnanců Státního zemědělského intervenčního fondu, byl zaměřen na zakázky
v oblasti PRV - nejdůležitější změny, příklady dobré a špatné praxe. V obsáhlém příspěvku
přednášející zodpovídali četné dotazy účastníků, které se často týkaly konkrétních případů, s nimiž
se účastníci semináře setkávají ve své praxi. V druhém bloku prezentoval přednášku zástupce
z Ministerstva zemědělství na téma Odpovědné veřejné zadávání – jak hodnotit nabídky nejen na
cenu, nastavení kvalifikace a hodnotících kritérií, představení odpovědného veřejného zadávání
a možnosti jeho uplatnění.

Tematická pracovní skupina Sociální zemědělství - návrh systému
opatření pro podmínky ČR
Ustavující zasedání Tematické pracovní skupiny Sociální zemědělství (TPS), založené v rámci
aktivit CSV RO SZIF Brno, se uskutečnilo dne 20. listopadu v budově Krajského úřadu Kraje
Vysočina v Jihlavě. Na úvod ustavující zasedání vystoupil Ing. Bc. Martin Hyský, radní pro oblast
lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí. Ve svém vystoupení mimo jiné
deklaroval zájem Kraje Vysočina aktivně spolupracovat s TPS. Cílem TPS je vytvořit systém
opatření vhodných pro podmínky ČR, které budou podporovat sociální zemědělství a propagovat
ho. V dalším kroku bude cílem také nastavení doplňkových podpor sociálního zemědělství, a to buď
prostřednictvím PRV v rámci aktualizace programového dokumentu nebo prostřednictvím národní
dotace. K ověření funkčnosti navržených opatření by sloužil pilotní projekt na území NUTS 2
Jihovýchod. Získané výstupy budou využity pro aplikaci cílených finančních podpor a opatření
sociálního zemědělství v ČR.

Konference „Krátké dodavatelské
venkovském prostoru“
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Konference byla poslední akcí z cyklu aktivit na téma místní produkty, které CSV RO SZIF Brno,
pořádala v roce 2017. Cílem všech aktivit bylo podpořit vzdělanost a informovanost aktérů činných
ve venkovském prostoru, předat účastníkům zkušenosti s realizací projektů PRV a jejich
udržitelností. Konference probíhala v prostorách
městského kulturního střediska v Tišnově, a to
dne 23. listopadu. Program byl rozdělen do
dopoledního bloku, kde zazněly
odborné
prezentace na témata Program rozvoje venkova
2014-2020, Dotační program Zahájení činnosti
mladého zemědělce, Správná příprava projektu
v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020
a Marketing místních produktů.
Po obědě byl program zaměřen na příklady KDŘ a
možností odbytu z praxe, prezentujícími byli
převážně regionální farmáři. Také byl představen
způsob produkce a spotřeby potravin s názvem
Komunitou podporované zemědělství, který je
zaměřen na propojování dodavatelů a odběratelů.

Největší ohlas měla přednáška Marketing
místních produktů, kterou prezentovala Jitka
Štenclová z Karierního centra Masarykovy
univerzity a přítomným sdělila návod, nad čím
vším se zamyslet, než se začne s marketingem
produktu, služby, zážitku. Největší diskuse
proběhla po prezentaci Správná příprava projektů
v rámci PRV 2014-2020, která byla pod vedením
zemědělského poradce Milana Kouřila.
Akce naplnila očekávání všech účastníků, byla pro
ně inspirací, všichni byli spokojení s odbornou
úrovní a přístupem lektorů, nabídkou ochutnávky
místních produktů a v neposlední řadě také
s organizačním zajištěním celé akce. Prezentace
jednotlivých přednášejících a krátký film
z konference je možné stáhnout na webových stránkách spoluorganizátora konference Místní akční
skupiny Brána Vysočina, a to na www.masbranavysociny.cz.

Seminář „Učíme se spolupracovat v Jihomoravském kraji“
Seminář se konal dne 6. prosince v zasedací místnosti RO SZIF Brno a spoluorganizátorem akce
byla Krajská síť Národní sítě MAS ČR Jihomoravského kraje. Celý program byl pod vedením
zaměstnanců SZIF z Oddělení metodiky Leader a Spolupráce. Hlavním cílem semináře bylo vytvořit
prostor pro setkání a diskusi k problematice komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD);
umožnit vzájemnou výměnu názorů mezi jednotlivými účastníky akce; napomoci k efektivnějšímu
nastavení realizace a implementace strategií CLLD; sdílet a předávat zkušenosti dobré a špatné
praxe v rámci metody CLLD. Zástupci MAS obdrželi mnoho praktických informací z oblasti
administrace a schvalování Fichí a Výzev; nejčastějších chyb v administrovaných Fichích, výzvách
a projektech, informace k operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného
místního rozvoje a operaci 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce MAS a další. O tento
typ semináře byl mezi zástupci MAS velký zájem a kapacita semináře byla rychle plně obsazena.
Účastníci si pochvalovali zejména využitelnost informací získaných při školení v praxi.

Propagační a informační materiály CSV a PRV
CSV RO SZIF Brno byla v roce 2017 aktivní i v tvorbě propagačních a informačních materiálů.
Konkrétně se podařilo uskutečnit Kalendář pro vinohradníky a vinaře, brožuru Regionální produkty,
brožuru Brambory zdravá potravina, dva bannery graficky zpracované v návaznosti na KDŘ a
pexeso pro děti tematicky zaměřeno taktéž na KDŘ.

Zpracovala: Ing. Sýsová Lucie, koordinátor CSV NUTS2 Jihovýchod
Dne: 23. 1. 2018, v Brně

