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Celostátní síť pro venkov

aktivní komunikační platforma Programu
rozvoje venkova

• již více než 10 let zprostředkovává Celostátní síť pro venkov (CSV) přenos aktuálních
informací o Programu rozvoje venkova (PRV) směrem k aktérům rozvoje venkova,
•p
 rostřednictvím zpětných vazeb od žadatelů umožňuje vhodné nastavování Pravidel pro
čerpání dotačních prostředků EU,
•p
 latforma CSV umožňuje sdílení zkušeností s dobrou i špatnou praxí čerpání dotací
na národní i regionální úrovni,
•a
 ktivity CSV (např. semináře, konference, exkurze, prezentační aktivity) podporují
navazování kontaktů pro budoucí spolupráci všem zájemcům o rozvoj regionů ČR,
• ř ada žadatelů, kteří se zajímají o problematiku sociálního zemědělství/podnikání,
realizuje projekty prostřednictvím PRV a účastní se tematicky zaměřených
akcí CSV připravených na národní či regionální úrovni.
Více informací naleznete na: www.eagri.cz/venkov
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Pracovní komise sociálního zemědělství
Na Ministerstvu zemědělství (MZe) byla komise zřízena v roce 2015. Členy komise jsou zástupci
MZe, Ministerstva práce a sociálních věcí, nestátních neziskových organizací, Podpůrného
a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s., akademické sféry atd. Podnětem pro vznik
komise byla poptávka po koordinaci činností směřujících k vytváření podmínek pro osoby,
které pro svůj plnohodnotný život na venkově potřebují sociální asistenci.
Aktivity členů komise:
•p
 řispěly k zakomponování některých prvků sociálního zeměd ělství d o strategických vlád ních
dokumentů,
•p
 odpořily zařazení předmětu sociálního zemědělství do výuky několika oborů na odborných
školách a univerzitě,
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•p
 rostřednictvím svého člena komise zajišťovala v letech 2015–2020 zastoupení v Evropském
hospodářském a sociálním výboru,
• přispěly ke spolupořádání seminářů, workshopů, kulatých stolů a exkurzí,
•z
 aštítily na MZe několik setkání k tématu sociálního zemědělství na mezinárodní úrovni,
•z
 abezpečují konzultační činnosti k připravovaným aktivitám CSV, které jsou
zaměřeny na akce k tématu sociální zemědělství/podnikání.
Více informací naleznete na: www.eagri.cz/zemedelstvi/aktualni-temata

Propagace PRV na agrosalonu Země živitelka.
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