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

Seminář s exkurzí Pozemkové úpravy v praxi
21. 9. 2021
Na jaře 2021 realizoval Regionální odbor Brno 2x webináře na platformě MS TEAMS. Na tyto dne
21. 9. 2021 navazoval praktický seminář s exkurzí. Akce byly připraveny z podnětu starostů obcí, na
základě potřeb a poptávky odborné zemědělské veřejnosti. Odbornými přednášejícími na akci byli
Dr. Ing. Petr Marada a zástupci obcí v místech exkurzí.
V úvodu zazněly prezentace na téma Pozemkové úpravy a jejich využití nejen pro obce (souvislosti,
příklady z praxe, úskalí, inspirace) a Pozemkové úpravy v kontextu problémů na jižní Moravě. Po obědě
následovaly exkurze na katastrálních územích obcí Šardice, Karlín a Kostelec u Kyjova.
Na akci byl současně prezentován vítězný projekt v kategorii Adaptace na změnu klimatu - Ekofarma
Petra Marady – vítěz soutěže European Network for Rural Development (ENRD) - Rural Inspiration
Awards 2020. O tomto inspirativním projektu se můžete také více dočíst na webových stránkách
Evropské sítě pro rozvoj venkova:
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/agri-environment-business-focused-adaptation-climatechange-ekofarma-petra-marada_en

Dvoudenní seminář s exkurzí Učíme se spolupracovat v Kraji Vysočina
30. 9. – 1. 10. 2021
Na přelomu září a října realizovala Celostátní síť pro venkov, Regionální odbor Brno, ve spolupráci
s MAS kraje Vysočina, o. p. s., dvoudenní akci, jejíž cílem byla vzájemná výměna zkušeností
a informací spojených s realizací komunitně vedeného místního rozvoje, sdílení dobré a špatné praxe,
brainstorming atd. V rámci exkurze byly k vidění projekty realizované z Programu rozvoje venkova
2014-2020, a to například technologické vybavení pro samostatnou pekařsko-cukrářskou výrobnu
společnosti FARMA POŘÍČÍ, s. r. o., dále naháněcí a manipulační ohrady pro skot či shrnovač píce
u žadatelky Michaely Sukdolákové a také rekonstrukce hospůdky Na Mlýnku.

Druhý den pak účastníci v Resortu Kláštera Želiv započali seminář a prezentace na témata: Příklady
dobré praxe při předkládání Žádosti o změnu Integrované strategie; Modernizační fond a podpora
energetiky; Krajská energetická agentura a komunitní energetika. Závěr byl věnován brainstormingu
místních akčních skupin, předávání zkušeností v rámci administrace výzev apod.

Propagační akce 31. Bramborářské dny v Havlíčkově Brodě
22. 10. 2021
Akce na počest této významné plodiny se koná tradičně
v Havlíčkově Brodě. V pátek 22. října 2021 byl v Kulturním domě
Ostrov bohatý program a nechyběla zde i společná expozice
Kraje Vysočina a Celostátní sítě pro venkov. V rámci expozice
byly pro návštěvníky k dispozici informační materiály
o Programu rozvoje venkova, Celostátní síti pro venkov a Kraji
Vysočina.
Zájemcům o další informace odpovídala přítomná odborná
obsluha a v rámci probíhajících diskuzí bylo připraveno pohoštění
z bramborových pochutin.

Exkurze a zasedání Tematické pracovní skupiny (TPS) s názvem Krátké
dodavatelské řetězce (KDŘ) a komunitou podporované zemědělství (KPZ)
3. – 4. 11. 2021
Dvoudenní akce, jež byla realizována pro členy TPS a přizvané hosty/odborníky se konala na území
Ústeckého kraje. Exkurze proběhla na Svobodném statku na soutoku, který se zabývá bio-dynamickým
zemědělstvím, sociálním zemědělstvím a dalšími navazujícími aktivitami. Poté se účastníci přesunuli na
Podřipskou farmu do obce Kyškovice, kde hospodaří rodina Šebkových a mimo jiné provozují penzion
a obchůdek. Zde započalo zasedání TPS a byly prezentovány např. aktivity spolku Obživa a spolupráce
s dodavateli, formy přímého prodeje, rozvoj KDŘ a KPZ, přímý odbyt vlastních produktů a další. Druhý
den pokračoval zasedáním TPS a celý program končil okolo 15:00 hodiny.

Dvoudenní seminář Učíme se spolupracovat v Jihomoravském kraji –
spolupráce Krajské sítě Národní sítě Místních akčních skupin Jihomoravského
kraje (KS NS MAS JMK) a Mendelovy univerzity v Brně
8. – 9. 11. 2021
Dvoudenní akce realizovaná pro místní akční skupiny Jihomoravského kraje a další subjekty zapojené
do implementace komunitně vedeného místního rozvoje. Program probíhal v krásných prostorách
Zámku Křtiny a nabídl prezentace např. na témata: sdílení úspěšných projektů PRV, možnosti
propagace a prezentace MAS a projektů Programu rozvoje venkova 2014-2020 (PRV), novinky
a informace z NS MAS ČR, chyby u fyzických kontrol projektů PRV, přenos příkladů dobré praxe mezi
MAS aj. Současně byla prezentována aktivní podpora a spolupráce MENDELU s Krajskou sítí Národní
sítě MAS JMK.

Dvoudenní seminář Workcampy s vazbou na agroturistiku
Cyklus: Dovednosti pro rozvoj venkova
18. – 19. 11. 2021
Akce zaměřená na sdílení zkušeností při organizování workcampů na podporu zemědělství,
agroturistiky a rozvoje venkova proběhla v Kostelci nad Černými lesy. Program nabídl zajímavá témata
a diskuzi např.: jak na workcampy v zemědělství a agroturistice; organizování mezinárodních
workcampů – sdílení zkušeností; workcampy a programové zajištění/personální zajištění apod. Na akci
byly současně prezentovány úspěšné projekty PRV a byly předány informace o možné dotační podpoře
i z jiných zdrojů Evropské unie. Závěr byl věnován shrnutím důležitých bodů, diskuzi a příklady
realizací v návaznosti na komunitou podporovaný místní rozvoj.

Kalendář
Závěrem roku vznikl stolní kalendář prezentující pouze zlomek aktivit a projektů realizovaných ve
venkovském prostoru Jihomoravského kraje prostřednictvím metody komunitně vedeného místního
rozvoje – Community-led Local Development (CLLD). Projekty příkladné praxe byly realizovány
s podporou Programu rozvoje venkova 2014–2020, jejž administruje Státní zemědělský intervenční
fond (SZIF). Kalendář byl zpracován na základě podnětu Krajského sdružení Národní sítě Místních
akčních skupin České republiky Jihomoravského kraje v rámci činnosti Celostátní sítě pro venkov při
Regionálním odboru SZIF Brno.

Propagační materiál - papírové prostírání s projekty PRV
Ve spolupráci s Krajem Vysočina se podařilo zrealizovat zajímavý propagační a informační materiál –
papírové prostírání. Na formátu A3 zde najdete krásné fotografie reflektující přírodu a zvířata na
Vysočině, na straně druhé se můžete dočíst něco o zajímavých projektech PRV či o spolupráci Kraje
Vysočina a CSV. Tento propagační materiál bude k dispozici na akcích chystaných v roce 2022.

Za Celostátní síť pro venkov Regionálního odboru Brno zpracovala: Ing. Lucie Sýsová
Dne: 3. 1. 2022

