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Celostátní síť pro venkov
V REGIONECH

Celostátní síť pro venkov (CSV) byla v České republice zřízena Ministerstvem zemědělství (MZe).
Na celostátní úrovni vykonává aktivity CSV MZe, na regionální úrovni činnost CSV zajišťuje Státní
zemědělský intervenční fond (SZIF). Na každém Regionálním odboru SZIF pracují jeden až dva
koordinátoři CSV. Více informací naleznete na: www.szif.cz/cs/venkov
STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ INTERVENČNÍ FOND
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Pomáháme českému zemědělství
• Pomáhá získat českým zemědělcům, lesníkům a potravinářům finanční podporu z Evropské unie a národního
rozpočtu.
• Je jedinou akreditovanou platební agenturou v ČR pro administraci a kontrolu dotací v rámci Společné
zemědělské politiky EU.
• Podílí se na propagaci Programu rozvoje venkova a Společné zemědělské politiky EU. Podporuje prezentaci
kvalitních českých potravin a informuje o aktivitách v zemědělství a na českém venkově.

Tematická pracovní skupina
„Sociální zemědělství – návrh systému opatření pro podmínky ČR”
Vznik Tematické pracovní skupiny (TPS) iniciovala CSV/SZIF, Regionální odbor Brno. TPS zahájila svoji činnost v roce 2018. Členové TPS se zaměřili na
oblast edukace a osvěty sociálního zemědělství, propojení sociálních služeb s reálným fungováním farem různého typu, lokální management a marketing
s cílem finální realizace produktů sociálního zemědělství.
Více informací naleznete na: Státní zemědělský intervenční fond: www.szif.cz/cs/tematicke-pracovni-skupiny
Ministerstvo zemědělství: www.eagri.cz/public/web/mze/venkov/prioritni-temata-site/socialni-zemedelstvi/

Příklady dílčích aktivit TPS
Příručka pro zemědělce
a veřejnou správu v oblasti
podpory a realizace
sociálního zemědělství v ČR
Cílem příručky je přiblížit
problematiku sociálního zemědělství potenciálním zájemcům o tyto aktivity.

„za inspirací a příklady z praxe v oblasti
sociálního zemědělství”
Dvoudenní Exkurze (ČR-Rakousko)
Termín realizace: 24.–25. 6. 2019
Místo realizace: Jižní Morava
Dolní Rakousko
Cílem exkurze bylo sdílet informace o možnostech
sociálního zemědělství; prezentovat organizace a systém podpory sociálního zemědělství u nás a v Rakousku. Účastníci navštívili Levandulovou farmu ve Starovičkách; Veselou Biofarmu Velké Hostěrádky; sociálně
integrační zahradu organizace Bio-Forschung ve Vídni; sociální farmu 3er-Hof a organizaci GIN – Gemeinwesenintegration und Normalisierung.

Dvoudenní workshop
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„Výměna zkušeností v oblasti sociálního

„VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ V OBLASTI SOCIÁLNÍHO
zemědělství, možnosti v podmínkách ČR
a sdílení příkladů dobré praxe”
Termín realizace: 5.–6. 11. 2019
Místo realizace:	Šťastný domov Líšnice
a Sdružení Neratov
Workshop byl zaměřen především prakticky, a to jak
v rámci přednášek/prezentací/diskuzí, tak i doprovodných exkurzích na sociální podniky/farmy. Cílem bylo
také ukázat nové možnosti diverzifikace v zemědělství.
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