Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov
v první polovině roku 2016 v NUTS2 Střední Morava
Celostátní síť pro venkov se v první polovině roku 2016 podílela na organizaci celé řady akcí všech
možných typů. Semináře, workshopy, exkurze, konference, nebo propagační a vzdělávací akce, to
vše bylo realizováno dle předem stanoveného plánu. Největší oblibou a zároveň návštěvností se již
tradičně vyznačují akce spojené s předáváním informací z oblasti Programu rozvoje venkova,
podávání Jednotných žádostí a s tím spojených poznatků. Za tímto účelem byla v prvním pololetí
kalendářního roku realizována řada tematických akcí.
V dubnu tohoto roku zrealizovala Celostátní síť pro venkov (CSV) celkem devět seminářů s názvem
Dotace 2016 – Jednotná žádost. Semináře se pořádaly napříč celým regionem v okresech
Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín. Byly
určeny pro širokou zemědělsky orientovanou veřejnost. Cílem těchto seminářů bylo především
přispět k lepší orientaci žadatelů při zpracovávání žádostí, podání základních informací v oblasti
jednotné žádosti a tím snížení chybovosti a zefektivnění celého procesu přijímání žádostí. Na
seminářích mohli přítomní mimo jiné získat také informace o Programu rozvoje venkova,
o příkladech dobré praxe a činnosti Celostátní sítě pro venkov v tomto regionu. O účast na
seminářích byl velký zájem a počet proškolených osob byl významný. Výsledkem celé akce bylo
1619 proškolených osob.
Mezi další akce realizované v tomto období patří semináře s názvem Program rozvoje venkova
2016, 2. kolo. Pod tímto názvem CSV zrealizovala dva semináře v Olomouckém a Zlínském kraji.
Cílem seminářů bylo především seznámit přítomné s problematikou dotační podpory z Programu
rozvoje venkova (PRV), rozšířit základnu potenciálních žadatelů a zvýšit informovanost zájemců.
Návštěvníci, kteří na akci dorazili, byli zájmově úzce profilovaní a jednalo se především o zástupce
z řad zemědělců a představitelů zemědělských podniků. Kromě cenných informací si návštěvníci
z akce odnášeli také odpovědi na své dotazy, což vedlo k jejich všeobecné spokojenosti.
Mezi akce pořádané v tomto období patří také odborná exkurze do Slovinska, kterou realizovala Síť
pod názvem Nové programové období PRV s příklady dobré praxe ze zahraničí. V rámci
třídenní exkurze se mohli účastníci seznámit s tím, jak probíhá realizace projektů v jiných zemích
EU a porovnat tuto situaci s aktuálním vývojem této problematiky v ČR. Navštívili města jako
Maribor, Slovenske Konjice, Podčetrtek, Podsreda, Ljubljana ne bo Piran. V průběhu akce byli
seznamováni s realizovanými projekty a s dalšími činnostmi především v oblasti zemědělství,
lesnictví a rozvoje venkovského prostoru. Všichni účastníci si exkurzi velmi pochvalovali
a vyhodnotili ji jako přínosnou a podnětnou. V tomto pololetí se jednalo o jednu z nejlépe
hodnocených akcí pořádaných CSV v tomto regionu.
Druhou exkurzí pořádanou v rámci aktivit CSV byla akce s názvem Představení projektů
Programu rozvoje venkova v rámci semináře Projekty obcí úspěšných v soutěži Vesnice
roku – Oranžová stuha – Za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Exkurze se
realizovala v obcích Haňovice a Tištín, které se nacházejí v Olomouckém kraji. Obec Haňovice je
držitelem ocenění Oranžová stuha za rok 2015 a obec Tištín toto ocenění získala v roce 2009.
Součástí exkurze byla prohlídka obou zmíněných obcí. Při prohlídkách byl kladen důraz na to, za
co dané obce ocenění obdržely, tedy na významné projekty v oblasti zemědělství. Návštěvníci si
mohli prohlédnout zemědělská družstva a menší farmy, které se staly nedílnou součástí obce
a které přispěly k vítěznému ocenění. Součástí exkurze byl také seminář, na který se dostavili
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Obdobná exkurze byla rovněž realizována ve Zlínském kraji pod stejným názvem. Cílem exkurze
se ve Zlínském kraji staly obce Rudimov a Pitín. Náplň exkurze i semináře byla stejná jako
v Olomouckém kraji, tedy ukázka projektů, prohlídka zemědělských farem a zpracovatelských
závodů a seminář, na němž vystoupili starostové obcí, které se v předchozích letech úspěšně
účastnily soutěže Vesnice roku. Starostové prezentovali projekty, které jim pomohly získat ocenění
a rovněž projekty, které realizovali z prostředků za výhru v této soutěži.
V prvním pololetí proběhlo v každém kraji také setkání partnerů CSV. Setkávání partnerů Sítě je
jedním z nástrojů, prostřednictvím kterého je možné zajišťovat efektivní a plynulý tok informac í
mezi partnery. Cílem pravidelného setkávání je především vyhodnocování stávající činnosti,
předávání informací k Programu rozvoje venkova, sdílení příkladů dobré praxe a tvorba plánů
aktivit pro další období. Díky setkávání s partnery Sítě mohou regionální koordinátoři efektivně
získávat zpětnou vazbu na svou činnost, naslouchat přáním a požadavkům partnerů a v neposlední
řadě podporovat rozšiřování jejich členské základny. Setkání partnerů Celostátní sítě pro
venkov ve Zlínském kraji proběhlo v červnu 2016 v zasedací místnosti MZe ve Zlíně. Na setkání
byl představen nový koordinátor, partneři Sítě prezentovali svou činnost, byla vyhodnocena činnost
Sítě v předchozím období a naplánovány aktivity nadcházejícím období. Setkání partnerů
Celostátní sítě pro venkov v Olomouckém kraji se uskutečnilo rovněž v červnu, a to při
příležitosti slavnostního otevření Rozária v Botanické zahradě v Olomouci. Za tímto účelem byl na
akci připraven velkokapacitní stan, kde bylo setkání partnerů realizováno. Kromě pracovního
setkání byl pro přítomné připraven také bohatý doprovodný program.
Poslední červnovou akcí, uzavírající činnost Sítě v prvním pololetí, byla akce s názvem
Představení Programu rozvoje venkova a Celostátní sítě pro venkov na akci Ovčácký den
na Valašsku. Ovčácký den na Valašsku je regionálně významná akce s dlouholetou tradicí, která
je zaměřena na zemědělství a venkov. V Prlově na Vsetínsku se letos pořádal již desáty ročník této
akce, která je hojně navštěvována zájemci o zemědělskou problematiku z různých regionů ČR.
Jelikož se jedná o silně zemědělsky profilovanou akci, která se každoročně vyznačuje velkou
návštěvností, bylo účelné zde představit aktivity Celostátní sítě pro venkov a také novinky
a možnosti z PRV 2014-2020. Na propagačním stanovišti byly pro návštěvníky připraveny
informační materiály k Programu rozvoje venkova a Celostátní síti pro venkov, propagační
předměty a informace od partnerů Sítě. Návštěvníci se zde mohli seznámit s Programem rozvoje
venkova 2014-2020, s příklady úspěšných projektů a s možnostmi jeho využití pro rozvoj venkova
v tomto období. Po celou dobu byli přítomni také partneři Sítě a koordinátor Celostátní sítě pro
venkov, kteří odpovídali na případné dotazy návštěvníků.

Zpracoval: Ing. Tomáš Čermák
Dne: 12. září 2016

