Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov v první
polovině roku 2021 v NUTS 2 Jihovýchod

Praktická brožura Zpracování ovoce a zeleniny na farmě
V letošním roce se podařilo zrealizovat další z cyklu
praktických brožur pro zemědělskou veřejnost,
tentokrát s názvem Zpracování ovoce a zeleniny na
farmě. Tato publikace se zabývá produkcí trvanlivých
výrobků, které znatelně prodlužují prodejní sezónu
a harmonizují celoroční cashflow. Lze tak významně
eliminovat sezónní výpadky příjmů, které vznikají při
prodeji nezpracovaného ovoce a zeleniny. V brožuře
se tak čtenáři dozví spoustu praktických informací,
např. k základním požadavkům na zpracovatelský
prostor, způsobům a možnostem zpracování, balení
a označování výrobků apod. Jsou zde také uvedeny
příklady realizací s podporou Programu rozvoje
venkova 2014-2020, možnosti spolupráce v rámci
krátkých dodavatelských řetězců či aktivity Celostátní sítě pro venkov v Jihomoravském kraji.
Brožura je v elektronické verzi ke stažení zde:
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2
Fcsv%2Fpublikace%2F1623742336376.pdf

3x webinář na téma Jednotná žádost 2021
6. 4. 2021, 7. 4. 2021, 8. 4. 2021
Měsíc duben byl ve znamení příprav na podávání Jednotných žádostí. Z objemu vyplácených finančních
prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) připadá největší podíl právě na Jednotné
žádosti. V letošním roce jsme vzhledem k epidemiologickým opatřením připravili 3 praktické webináře
pro širokou zemědělskou veřejnost.
Cílem seminářů bylo především upozornit na změny a novinky oproti předchozímu období a snížit
tak chybovost žadatelů. V programu vystoupili 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.

Ustavující zasedání Tematické pracovní skupiny Krátké dodavatelské řetězce
a komunitou podporované zemědělství
21. 4. 2021
Celostátní síť pro venkov, RO Brno, založila v letošním roce Tematickou pracovní skupinu (TPS)
s názvem Krátké dodavatelské řetězce (KDŘ) a komunitou podporované zemědělství (KPZ). Cílem TPS
je poskytnout komunikační platformu zájemcům o danou problematiku; v rámci činnosti prezentovat na
konkrétních příkladech úspěšně fungující distribuční systémy KDŘ a KPZ v podmínkách ČR;

sdílet zkušenosti úspěšné partnerské spolupráce; souhrnně zpracovat rizika a limity, které negativně
ovlivňují KDŘ a KPZ a které jsou důvodem doposud malého zájmu o čerpání finančních podpor
z některých operací Programu rozvoje venkova 2014–2020. Získané výstupy mohou být využity pro
aplikaci cílených finančních podpor a opatření KDŘ/KPZ v ČR. TPS bude zároveň sdílet příklady dobré
a špatné praxe při rozvoji šetrného zemědělství na venkově a zároveň poskytne podmínky pro sladění
výstupů, které řeší danou problematiku z různých pohledů.

Výstava Sociální zemědělství: Příležitost pro zemědělce
Výstava 4. 5. 2021 - 27. 6. 2021
Vesnisáž 31. 5. 2021
Celostátní síť pro venkov RO Brno realizovala panelovou výstavu na téma Sociální zemědělství:
Příležitost pro zemědělce, která probíhala v termínu od 4. 5. 2021 do 27. 6. 2021 na střešní terase
Národního zemědělského muzea. U této příležitosti byla současně realizována také vernisáž za účasti
partnerů podílejících se na tvorbě panelů a osob působících na poli sociálního zemědělství. Obsahem
výstavy bylo celkem 21 informačních panelů, jejichž tématy byly např. prezentace možností unikátních
služeb, které nabízí zemědělství pro široké spektrum osob; role zemědělství z pohledu udržování
a rozvoje rurálních ekonomik; příklady správné praxe realizované s podporou Programu rozvoje
venkova a mnohé další. Informační panely jsou k dispozici k nahlédnutí také v elektronické verzi ke
stažení zde:
https://www.szif.cz/cs/szif-ro-br

2x webináře na téma Pozemkové úpravy (PÚ) z pohledu obcí
11. 5. 2021, 11. 6. 2021
Velký zájem a poptávka ze strany starostů obcí, odborné zemědělské veřejnosti, majitelů pozemků
a dalších osob aktivních ve venkovském prostoru vedla k uspořádání 2 webinářů s názvem Pozemkové
úpravy z pohledu obcí. Hlavními tématy provázeli zkušení odborníci - Ing. Michal Pochop (VÚMOP,
ČMKPÚ) a doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. (MENDELU, VÚMOP). Tito prezentovali přednášky:
Pozemkové úpravy: krok za krokem aktuálně, význam pozemkových úprav pro obce; Protierozní
opatření při PÚ v kontextu připravované protierozní vyhlášky; Příklady dobré praxe realizací PÚ.
Přednášky z webinářů jsou k dispozici ke stažení (v dolní části stránky „Ke stažení“, po rozkliknutí
záložky „2021“) zde: https://www.szif.cz/cs/szif-ro-br

Webinář na téma Realizace Programu rozvoje obce s podporou PRV
14. 6. 2021
Další ze zrealizovaných akcí v první polovině roku 2021 byl webinář na téma Realizace Programu
rozvoje obce s podporou PRV. Tento přilákal mnoho zájemců zejména ze strany samosprávy a místních
akčních skupin. Hlavními tématy byly:
 Rozvojový dokument obce: význam dokumentu a jeho využití v praxi (PRV, čl. 20), příklady
přípravy a aktualizace rozvojového dokumentu obce (Mgr. Braun Martin – MAS Podbrněnsko,
spolek).
 Rozšíření podpory v rámci LEADER - článek 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských
oblastech
(Ing.
Rechnerová
Martina
–
SZIF,
Odd.
metodiky
Leader
a Spolupráce).
 Příkladné realizace aktivit obsažených ve strategickém rozvojovém dokumentu obce s podporou
PRV (Ing. Kouřil Milan – MAS Brána Vysočiny).
 Portál ObcePRO: webová aplikace, která podporuje obce při tvorbě Programu rozvoje obce
(PRO) - tvorba dokumentu, využití zkušeností jiných obcí, příklady dobré praxe apod.
(Ing. Kolmistr Martin, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR).
Prezentace jsou k dispozici ke stažení (v dolní části stránky „Ke stažení“, po rozkliknutí záložky „2021“)
zde: https://www.szif.cz/cs/szif-ro-br

Karty projektů PRV 2014-2020
V první
polovině
roku
se také podařilo zrealizovat
další
propagační
a
informační
materiál,
a to Prezentace úspěšných
realizací
projektů
PRV
2014-2020
–
karty
projektů PRV. Cílem této
aktivity
je
praktickou
a
zajímavou
formou
propagovat
úspěšné
projekty, přiblížit veřejnosti
historii
a
příběh
podniku/žadatele,
jeho
produkty, napojení na PRV.
Takto je zrealizováno 10
dílčích karet, kterou jsou
vloženy
do
papírového
obalu.

On-line zasedání TPS krátké dodavatelské řetězce a komunitou podporované
zemědělství
23. 6. 2021
Poslední zrealizovanou aktivitou první poloviny roku bylo on-line zasedání TPS. V programu zazněly
příspěvky ze strany členů TPS, např. zkušenosti s fungováním KDŘ ve školním a veřejném stravování
v kraji Vysočina, environmentální dopady KDŘ a vazba na Farm to Fork Strategy. Dalšími body
v programu byla společná témata k řešení, např. zpracovatelské systémy potravin s použitím tradičních
a osvědčených technik, místní a sezónních produkty, podpora místních komunit, co jsou úspěšně
fungující podnikatelské vazby v rámci KDŘ v zahraničí, kde a jak v ČR úspěšně fungují partnerské
vztahy KDŘ/KPZ. Jednání zakončil diskuzní blok členů TPS.
Zpracovala: Ing. Lucie Sýsová
Dne: 30. 6. 2021

