Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov
v první polovině roku 2017 v NUTS2 Střední Morava
Celostátní síť pro venkov (CSV) se v první polovině roku 2017 podílela na organizaci celé řady
akcí. Semináře, exkurze nebo propagační a vzdělávací akce, to vše bylo již tradičně předmětem
činnosti Sítě v tomto období. Největší oblibou a zároveň návštěvností se každoročně vyznačují
akce spojené s předáváním informací v oblasti Programu rozvoje venkova (PRV) a s tím
spojených poznatků. Za tímto účelem byla v prvním pololetí kalendářního roku realizována řada
tematických akcí.
Jako první byly v měsíci březnu realizovány dva semináře s názvem „Program rozvoje venkova
2014-2020, 4. kolo příjmu žádostí“ v Olomouckém a Zlínském kraji. Cílem seminářů bylo
především seznámit přítomné s problematikou dotační podpory z PRV a díky tomu rozšířit
základnu potenciálních žadatelů. Semináře byly zaměřeny především na operace vyhlašované ve
čtvrtém kole. Návštěvníci, kteří na akci dorazili, byli úzce profilovaní a jednalo se především o
zástupce z řad zemědělců a zemědělských podniků. Kromě cenných informací si odnášeli také
odpovědi na své dotazy, což vedlo k všeobecné spokojenosti návštěvníků a kladnému hodnocení
celé akce.
Další akcí pořádanou v tomtom měsíci byl seminář s názvem „LEADER 2014-2020“. Cílem
semináře bylo především prohloubení znalostí účastníků a předání aktuálních poznatků z PRV
v operacích v rámci Leaderu. Z tohoto důvodu byly přítomným představeny například pravidla a
podmínky zadávání veřejných zakázek, preferenční kritéria, tvorba a podávání Fichí či náležitosti
vyhlašování výzev. Seminář byl dále zaměřen na přiblížení operace 19. 2. 1. Podpora provádění
operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje a operace 19. 3. 1. Příprava a
provádění činností spolupráce místní akční skupiny. Seminář byl zaměřen především na zástupce
z řad MAS a subjektů spolupodílejícíh se na jejich činnosti. Na seminář se dostavili zástupci MAS
z Olomouckého, Zlínského ale i Moravskoslezského kraje.
Na začátku dubna byla v rámci aktivit CSV uspořádána exkurze s názvem „Za projekty obcí
úspěšných v soutěži Vesnice roku – Oranžová stuha“. Exkurze se realizovala v obcích Tučín,
Kateřinice a Hošťálková, které se nacházejí v Olomouckém kraji. Obec Tučín je držitelem ocenění
Vesnice roku 2009, obec Kateřinice toto ocenění získala v roce 2014 a obec Hošťálková získala v
roce 2014 ocenění Oranžová stuha v celostátním kole soutěže. Součástí exkurze byla prohlídka
všech zmíněných obcí a představení projektů PRV, při kterých byl kladen důraz na to, za co dané
obce ocenění obdržely. Součástí exkurze byl také seminář, na kterém bylo starosty úspěšných
obcí představeno ocenění Oranžová stuha a podmínky získání tohoto ocenění.
V dubnu tohoto roku CSV rovněž zrealizovala celkem devět seminářů s názvem „Dotace 2017 –
Jednotná žádost“. Semináře se pořádaly v okresech Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov,
Šumperk, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín a byly určeny pro širokou, zemědělsky
orientovanou veřejnost. Cílem všech seminářů bylo především přispět k lepší orientaci žadatelů
při zpracovávání žádostí, podání základních informací v oblasti jednotné žádosti a PRV a tím
snížení chybovosti a zefektivnění celého procesu přijímání žádostí. Na seminářích se mohli
přítomní mimo jiné seznámit také s aktualitami v Programu rozvoje venkova, příkladech dobré
praxe nebo činnosti Celostátní sítě pro venkov v tomto regionu. O účast na seminářích byl velký
zájem a výsledkem celé akce bylo přes 1300 proškolených osob.

Mezi akce pořádané v tomto období patří také odborná exkurze do Estonska, kterou realizovala
CSV pod názvem „Estonsko - poznávací exkurze za projekty PRV“. V rámci pětidenní 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. V průběhu exkurze bylo pro účastníky
připraveno setkání se zástupci místních farem, MAS, rozvojových organizací v regionu, centra pro
kreativní odvětví, regionální samosprávy Pärnu a Tartu a mnoho dalšího. Účastníci exkurze velmi
pozitivně hodnotili výběr navštívených míst i výběr prezentovaných projektů, v rámci přednášek
byly předány zkušenosti při přípravě, realizaci a následné udržitelnosti inspirativních projektů
prospěšných pro rozvoj regionu, sociálního podnikání s vazbou na zemědělství, agroturistiku,
podporu malého a středního podnikání, cílené a koncepční vzdělávání mladé generace a podpora
při hledání pracovních příležitostí a uplatnění v zemědělství.
V polovině května byl pod vedením CSV Zlínského kraje zorganizován seminář spojený s exkurzí
s názvem ,,Pozemkové úpravy, součást Programu rozvoje venkova“. Záměrem této akce
bylo především seznámení účastníků s přínosy pozemkových úprav a s možnostmi dotační
podpory z PRV v tomto odvětví. Snahou bylo vytvořit komplexní přehled teoretických informací,
doplněný o praktické ukázky realizací v terénu a podat tak účastníkům ucelený pohled na dané
téma. Většina účastníků byla z řad zástupců obcí, kteří se svou činností výrazně podílí na obnově
a rozvoji venkovského prostoru. Téma semináře, velké zkušenosti přednášejících a vhodně
zvolená cílová skupina účastníků, byly základem vysoké kvality a úspěšnosti celé akce.
CSV Olomouckého kraje se v červnu tohoto roku podílela na organizaci akce s názvem
,,Představení Celostátní sítě pro venkov a Programu rozvoje venkova na akci
Bobrovnický den.“ Tato, regionálně významná akce, byla pořádaná již třetím rokem a jejím
cílem bylo především seznámit návštěvníky Jeseníků se zemědělskou činností a možnostmi využití
podpory z PRV. Akce byla, i přes nepřízeň počasí, hojně navštívena zájemci o zemědělskou
tématiku a venkov z různých regionů České republiky, kteří měli o tyto poznatky aktivní zájem.
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“. V pořadí jedenáctý ročník, této regionálně významné akce se pořádal v areálu
Střední školy zemědělské a přírodovědené v Rožnově pod Radhoštěm a přiblížil tak celou akci
mladší generaci a mladým a začínajícím zemědělcům. Jako každý rok i letošní ročník navštívilo
velké množství návštěvníků a významných hostů, kteří si mohli společně pod širým nebem
vychutnat příjemnou atmosféru a bohatý program. Ovčácký den je výrazně zemědělsky
profilovaná akce a řada návštěvníků je s tímto oborem silně spojena. Aktivní zapojení CSV na
akcích tohoto typu je pak vždy oboustranným přínosem.
Výsledkem činnosti Celostátní sítě pro venkov v první polovině tohoto roku byla téměř stovka
účastníků poznávacích exkurzí, více než šestnáct set účastníků odborných seminářů a nespočet
oslovených účastníků akcí, na kterých se Síť aktivně podílela.
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