Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov v první
polovině roku 2019 v NUTS 2 Jihovýchod

Úvod do zemědělského podnikání,
zemědělské činnosti (seminář s exkurzí)

základní

povinnosti,

zahajování

20. 3 2019
V březnu odstartoval první ze seminářů v rámci „Výměny zkušeností úspěšného hospodaření na
farmách – Cyklus seminářů managementu podniku od A do Z“. Program celého cyklu seminářů
je sestavován s cílem ukázat a prezentovat zkušenosti těch, kteří „ví, jak na to“, těm, kteří
o tyto informace mají zájem v ucelené a propojené formě.
Pro účastníky byly připravené praktické pracovní listy pro dané téma. V úvodu semináře byla
představena Celostátní síť pro venkov (CSV) a také dotační možnosti z Programu rozvoje venkova
(PRV) 2014-2020. Cílem další prezentace, Ing. Milana Kouřila, bylo poskytnout účastníkům maximum
informací nutných k rozjezdu podnikání v zemědělství a jeho udržení. Podrobněji byl pak probrán
podnikatelský plán, jeho důležitost a části SWOT analýzy. V této části byly mj. představeny možnosti
odbytu zemědělských produktů. Prezentaci měla také připravena hostitelská farma, paní Alexandra
Slívová Bártů představila např. začátek podnikání, činnost farmy, nabízené produkty, plány
do budoucna, odbyt výrobků aj. Současně byla provedena ukázka výroby čatní z červeného zelí
a závěrem si účastníci prohlídli farmu. Prezentace lektorů lze stáhnout zde:
http://www.masbranavysociny.cz/index.php/csv-vymena-zkusenosti-na-farmach

Dotace 2019 – Jednotná žádost (semináře)
8. – 16. 4. 2019
Měsíc duben byl ve znamení příprav na podávání Jednotných žádostí. I v letošním roce proběhlo v Kraji
Vysočina a Jihomoravském kraji celkově 13 tradičních seminářů k tomuto tématu pro širokou
zemědělskou veřejnost. Z objemu vyplácených finančních prostředků Státního zemědělského
intervenčního fondu (SZIF) připadá největší podíl právě na Jednotné žádosti.
Cílem seminářů bylo především upozornit na změny a novinky oproti předchozímu období a snížit
tak chybovost žadatelů. V programu vystoupili akreditovaní poradci Ministerstva zemědělství (MZe)
a dále zástupci SZIF z Oddělení přímých plateb a ostatních opatření, Oddělení inspekční služby
a Oddělení příjmu žádostí a LPIS, kteří se zaměřili např. na zkušenosti a postřehy z administrace,
příklady z praxe či nejčastější chyby žadatelů. Vzhledem k množství zájemců o tento dotační titul, byla
i v letošním roce na těchto seminářích velká účast.

Inovace pro zdraví půdy – výměna zkušeností v Rakousku (zahraniční
exkurze)
9. - 10. 4. 2019
Program dvoudenní zahraniční exkurze byl navázán na 26. mezinárodní konferenci pracovní skupiny
Udržitelnost/Ochrana půdy, která se konala v místě Universitäts - und Forschungszentrum v Tullnu.
Na této prestižní konferenci přednášeli odborníci z různých zemí a regionů a obsahem jejich prezentací
bylo například sdílení zkušeností z realizovaných případových studií na téma ochrany půdy a zdravého
stravování, organické versus konvenční zemědělství aj.

Vedle účasti na této konferenci byl program exkurze doplněn příkladnou ukázkou ekologického
zemědělství v praxi návštěvou výzkumné farmy Alfreda Grandta. Účastníci současně navštívili
univerzitní výzkumné centrum, včetně výstavy „S barvami země“, která je součástí projektu SONDAR
CZ-ATS velkým zájmem účastníků exkurze se setkalo i GPS Training - praktické cvičení využití GPS při
zeměměřičské činnosti pomocí mobilní aplikace.

Zasedání Tematické pracovní skupiny Sociální zemědělství - návrh systému
opatření pro podmínky ČR (pracovní jednání členů TPS)
25. 4. 2019
V dubnu byli svoláni členové TPS, která započala v roce 2019 druhý rok své
činnosti. Na programu jednání byl zejména souhrn dosavadní činnosti,
rozpočtu TPS, výstupů aj. Současně také byla prezentována Příručka pro
zemědělce a veřejnou správu v oblasti podpory a realizace
sociálního zemědělství v ČR, jakožto jeden z výstupů TPS, který
se v minulém roce podařil zrealizovat. Příručka je ke stažení v elektronické
verzi zde:
https://www.szif.cz/cs/tematicke-pracovni-skupiny
Na jednání byl také pozván starosta obce Nová Lhota, který se s členy TPS
podělil o svou myšlenku/záměr realizace sociálního zemědělství v obci
a uvedl i některé bariéry/problémy při realizaci v praxi. V rámci sdílení
informací byly na jednání prezentovány také výstupy z proběhlých
workshopů realizovaných CSV MZe. Závěrem byla projednána činnost TPS
v roce 2019 a v závěrečné diskuzi byly debatovány další relevantní náměty
aj.

Podpora rozvoje zpracování masa (seminář s exkurzí)
29. 4. 2019
Seminář, který byl zaměřený na problematiku zpracování masa na farmě proběhl v Mitrovském dvoře
v Kraji Vysočina.
V dopoledním bloku byla představena CSV a její aktivity. Poté se slova ujal Ing. Milan Kouřil, který
se zaměřil např. na možnosti zpracování masa u malých farmářů, dotační možnosti v rámci PRV, výčet
platné legislativy, vysvětlení rozdílu mezi jatky a bourárnou, krátké dodavatelské řetězce aj.
Na to navázal Ivan Hrben, v rámci jehož prezentace zaznělo např. jaké jsou synergické efekty plynoucí
ze zpracování prvovýroby, jaký je rozdíl mezi některými zavedenými pojmy (prodej ze dvora x faremní
zpracování, registrace provozu x schválení provozu aj.), jaké jsou konkrétní předpisy a zákony v této
oblasti aj. V průběhu zazněla celá řada dotazů od účastníků, na které přítomní lektoři odpovídali,
případně poskytovali odkazy na relevantní zdroje informací. Prezentace lektorů lze stáhnout zde:
http://www.masbranavysociny.cz/index.php/csv-vymena-zkusenosti-na-farmach
Po obědě následovala prezentace hostitelské farmy, její rozvoj a činnosti a účastníci se poté přesunuli
na prohlídku farmy a jejich provozů. O seminář byl obrovský zájem, a to nejen z dotčeného regionu,
ale i z ostatních koutů ČR.

Zpracování živočišné produkce (mléko), požadavky na zpracování, odbyt
vlastní produkce (seminář s exkurzí)
30. 4. 2019
Druhý ze seminářů v rámci „Výměny zkušeností úspěšného hospodaření na farmách –
Cyklus seminářů managementu podniku od A do Z“ proběhl na farmě v Drysicích. Také zde
byly pro účastníky připraveny pracovní listy k danému tématu a současně zde byla mimo jiné

rozdána i brožura Zpracování mléka na farmě, která je ke stažení také zde:
https://www.szif.cz/cs/publikace_csv
Program byl zaměřen zejména na to, jak na zpracování mléka na farmě, jaké jsou nezbytné povinnosti,
legislativa, jak má vypadat zpracovatelský prostor, jakým způsobem lze realizovat odbyt aj. Zazněly
také informace o možnostech podpor v rámci PRV 2014-2020, včetně některých úspěšných projektů.
Při prezentaci hostitelské farmy byly uvedeny další praktické zkušenosti s touto oblastí, rozvoj farmy
a možnosti zpracování mléka. Nechyběla i praktická část, kdy měli účastníci možnost vyzkoušet si sami
výrobu pařených sýrů a také prohlídnout si farmu, včetně jejího provozu.

Zkušenosti s prodejem, odbyt, marketing, obchodní strategie (seminář)
15. 5. 2019
Třetí v řadě seminářů „Výměny zkušeností úspěšného hospodaření na farmách – Cyklus
seminářů managementu podniku od A do Z“ se konal v Mandlárně v Hustopečích. Tentokrát
se seminář věnoval tématu zavádění výrobků na trh a marketingu. Byly např. prezentovány úspěšné
příklady v oblasti prodeje, prodeje a marketingu k následování, dále využití dotačních možností v rámci
PRV aj. Zajímavá přednáška zazněla od zakladatelky Mandlárny v Hustopečích, paní Kateřiny Kopové,
která účastníky provedla začátky a postupným vývojem Mandlárny, včetně uvedení výrobků na trh,
odbytových cest aj. Závěrečná prezentace zazněla z úst Jitky Štenclové z Karierního centra Masarykovi
univerzity a přítomným sdělila návod, nad čím vším se zamyslet, než se začne s marketingem
produktu, služby, zážitku. Účastníci i zde měli k dispozici připravené pracovní listy a akci hodnotili
pozitivními ohlasy s tím, že získali zajímavé a užitečné informace, které využijí při své práci.

Změny v hospodaření na ZPF v oblastech postižených suchem (seminář)
20. 5. 2019
V květnu CSV realizovala seminář na velmi aktuální téma - hospodaření v oblastech postižených
suchem. Svým obsahem přilákal seminář jak aktivní zemědělce, tak účastníky z řad pracovníků státní
správy, akademiků a také laické veřejnosti. V úvodu zazněly přednášky k podnebí Jihomoravského
kraje, změnám teplot za uplynulé roky a důsledkům na zadržování vody v krajině. Dále byly
prezentovány možnosti v rozdělení půdních bloků na SEO, MEO a NEO a jednotlivé půdoochranné
technologie k těmto kategoriím, byla představena problematika DZES 5 a DZES 7. Současně byly
prezentovány vhodné meziplodiny či byl zdůrazněn význam osevního postupu. Poslední přednáška
demonstrovala problém větrných erozí a jejich následků v krajině. Akce byla hodnocena účastníky
velice kladně a velmi pozitivní byly ohlasy především na vysokou kvalitu a odbornost přednášejících.

Zpracování rostlinné produkce (ovoce, zelenina), požadavky na zpracování,
odbyt vlastní produkce (seminář s exkurzí)
7. 6. 2019
Čtvrtý z řady seminářů „Výměny zkušeností úspěšného hospodaření na farmách – Cyklus
seminářů managementu podniku od A do Z“ se zabýval zpracováním rostlinné produkce,
konkrétně ovoce a zeleniny. Z úst přednášejících zazněly úspěšné příklady k následování, možnosti
využití dotačních možností PRV, krátké dodavatelské řetězce; hostitelská farma dále představila
začátky podnikání, rozvoje a sdílela s účastníky své zkušenosti. Současně účastníci nahlédli
do zpracovny hostitelské farmy a proběhly zde i ukázky zpracování ovoce, postupy, balení, označování
aj. V závěru byl prostor pro diskuzi a dotazy a účastníci byli pozváni na v pořadí pátý seminář, který
se bude konat v měsíci září.

Exkurze pro zájemce o uplatnění v zemědělském sektoru aneb zemědělství
žije (tuzemská exkurze)
7. – 8. 6. 2019
Akce byla konána ve spolupráci s Krajem
Vysočina a cílem exkurze bylo přiblížit
a zábavnou formou představit zemědělství
mladé generaci, která se rozhoduje
o svém budoucím povolání/studijním
oboru. První zastávka byla na území
Městské správy lesů v Pelhřimově, kde
účastníci mimo jiné přiložili také ruku
k dílu a zasadili první mladé buky jako
základ nového bukového pásu. Dále
exkurze
pokračovala
Školní
statek
Humpolec
a
Českou
zemědělskou
akademii v Humpolci a kromě samotné
prohlídky zde proběhla i diskuze nad
možnostmi
uplatnění
studentů
v zemědělství, či si účastníci vyzkoušeli
jízdu traktorem. Exkurze pokračovala
na rodinnou farmu pana Mošny ve Vystrkově, která se zabývá výhradně produkcí mléka a na polích
pěstují pouze plodiny k produkci krmiv pro vlastní spotřebu. V rámci navštívených podniků by současně
byly prezentovány příklady úspěšných realizovaných projektů z Programu rozvoje venkova a jejich
přínos. Exkurze byla zakončena návštěvou Zemědělského muzea Ohrada v Hluboké nad Vltavou.

Gastronomický festival v Habrech (propagační akce)
8. 6. 2019
V regionu Havlíčkobrodska již tradiční akce, zaměřená na místní producenty, krátké dodavatelské
řetězce, farmářské trhy a kulinářské speciality, v letošním roce přitáhla velké množství účastníků
a diváků. Na stánku Celostátní sítě pro venkov byly pro návštěvníky k dispozici informační materiály
k Programu rozvoje venkova (PRV), Celostátní sítě pro venkov (CSV) a další informační předměty
od spolupracujících subjektů a partnerů, včetně představení komunitně vedeného místního rozvoje
a zrealizovaných projektů prostřednictvím metody LEADER. Současně byly prezentovány inspirativní
projekty finančně podpořené z Programu rozvoje venkova, a to nejen prostřednictvím oboustranných
informačních panelů. Na stánku také probíhala diskuze na mnohá témata týkající se rozvoje venkova.

Možnosti spolupráce
(zahraniční exkurze)

v oblasti

zemědělské

produktivity

v Chorvatsku

9. – 14. 6. 2019
V první půlce června proběhla zahraniční exkurze svým charakterem zaměřena zejména na spolupráci
mezi malými hospodářskými subjekty při organizování společných pracovních procesů, provádění
činnosti spolupráce v rámci místní rozvojové strategie v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti
a hledání možností nastartování pilotních projektů přeshraniční - mezinárodní spolupráce. Exkurze se
účastnili zástupci Místních akčních skupin v rámci celé ČR, kteří měli možnost setkat
se a debatovat s celou řadou zástupců místních akčních skupin a dalších subjektů z Chorvatska.
Současně byly sdíleny mnohé příklady dobré praxe a realizované projekty prostřednictvím metody
LEADER, byly sdíleny zkušenosti napříč
MAS, byly představeny okruhy témat
jednotlivých
zástupců
pro
možnou
spolupráci, proběhla intenzivní výměna
kontaktů aj. Na základě zpětné vazby byla
akce hodnocena jako celkově vydařená a
do budoucna by účastníci rádi pokračovali
v takovýchto typech akcí či výměny
zkušeností napříč MAS v rámci států EU.
Na každém jednání byla také přestavena
webová
stránka,
která
by
měla
do budoucna fungovat jako platforma
a informační kanál pro možnosti a projekty
spolupráce s Chorvatskou stranou:
http://cz-hr-lags.eu/

Sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti rostlinné výroby (seminář
s exkurzí)
19. 6. 2019
Ve spolupráci s Krajem Vysočina byl na půdě Zemědělského družstva Nové Město na Moravě
uskutečněn seminář v kombinaci s exkurzí. Po úvodním slově radního Kraje Vysočina, Ing. Bc. Martina
Hyského, bylo předsedou družstva, Ing. Kamilem Zajíčkem, představen podnik a pozornost byla
zaměřena především na produkci rostlinné výroby. Dále byla představena CSV a její aktivity.
Následovala odborná přednáška na problematiku Dobrého zemědělského a environmentálního stavu
(DZES 5, DZES 7) - legislativa, výklad a povinnosti pro hospodáře. Zajímavá, inovativní a inspirativní
prezentace zazněla z úst Doc. Ing. Lubomíra Růžka, CSc., z Katedry mikrobiologie, výživy a dietetiky
České zemědělské univerzity v Praze, který se věnoval příkladům dobré praxe v oblasti rostlinné
výroby a výsledkům v oblasti přírodních rostlinných přípravků na biologickou aktivitu půdy. Exkurze
byla zakončena odpolední exkurzí, v rámci které byl představen i projekt podpořený z PRV. V místě
byla přítomna i regionální televize, která z místa natočila krátký příspěvek.

Exkurze za inspirací a příklady z praxe v oblasti sociálního zemědělství
(tuzemsko-zahraniční exkurze)
24. – 25. 6. 2019
V rámci aktivit „TPS Sociální zemědělství“ se na sklonku června uskutečnila exkurze s cílem ukázat
nové způsoby diverzifikace zemědělského sektoru, načerpat inspiraci, ukázat systém fungování
konceptu v ČR a v Rakousku a představit možnosti využití dotačních prostředků z PRV či jiných
finančních schémat.

První den účastníci navštívili Levandulovou
farmu
ve
Starovičkách
poskytující
chráněná pracovní místa lidem z blízkého
okolí, kteří pracují na levandulovém poli
či vyrábí širokou škálu produktů. Dále
se
skupina
přesunula
do
Velkých
Hostěrádek, kde byl prezentován spolek
Veselá Biofarma a také připravovaný
sociální podnik Jasan.
Druhý den byly navštíveny tři subjekty:
Bio
Forschung
Austria,
organizace
Gemeinwesenintegration
und
Normalisierung a rodinná farma 3-er hof,
která od účastníků sklidila největší ohlas
a byla opravdu krásným příkladem
propojení sociálního a zemědělského
aspektu.
O exkurzi byl velký zájem nejen z řad
zemědělské
veřejnosti,
ale
také
neziskových organizací, zástupců státní sféry, zástupců akademické sféry či místních akčních skupin.

Zpracoval/a: Ing. Lucie Sýsová
Dne: 17. 7. 2019

