Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov
v první polovině roku 2018 v NUTS2 Střední Morava
Celostátní síť pro venkov (CSV) se v první polovině roku 2018, tak jako každý rok, podílela na
organizaci celé řady akcí. Největší oblibou a zároveň návštěvností se každoročně vyznačují akce
spojené s předáváním informací v oblasti Programu rozvoje venkova (PRV) a s tím spojených
poznatků. Tyto akce jsou také jednou z hlavních činností CSV. 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, 6. kolo příjmu žádostí a LEADER“ v Olomouckém a Zlínském kraji.
Cílem seminářů bylo především prohloubení znalostí účastníků o podmínkách získání dotací, šíření
informací o opatřeních k rozvoji venkova a zemědělství a prezentace příkladů dobré praxe. Akce
si kladla za cíl především přispět k lepší orientaci žadatelů při zpracovávání žádostí k čerpání
finančních prostředků z PRV, k jejich menší chybovosti při podávání žádostí o dotace na projekty
PRV a k širší informovanosti účastníků semináře o možnostech využití dotačních titulů v rámci
šestého kola PRV. Odpolední část seminářů pak byla zaměřena výhradně na opatření LEADER.
Tato část byla zaměřená především na účastníky z řad místních akčních skupin (MAS)
Olomouckého i Zlínského kraje.
Na konci března byla v rámci aktivit CSV Olomouckého kraje uspořádána exkurze s názvem „Za
projekty obcí úspěšných v soutěži Vesnice roku – Oranžová stuha“. Exkurze se realizovala
v obcích Žlutava a Kašava, které se nacházejí ve Zlínském kraji. Obec Žlutava je držitelem
ocenění Oranžová stuha ve Zlínském kraji 2017 a obec Kašava je Vesnicí roku 2016. Součástí
exkurze byla prohlídka obou 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 představeno ocenění Oranžová stuha a podmínky získání tohoto ocenění.
V dubnu tohoto roku CSV rovněž zrealizovala celkem devět seminářů s názvem „Dotace 2018 –
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 PRV, příklady dobré praxe nebo činností CSV
v tomto regionu. O účast na seminářích byl velký zájem a výsledkem celé akce bylo přes 1100
proškolených osob.
Zahraniční exkurze po projektech PRV - Polsko byla na konci dubna organizována za účelem
sdílení příkladů dobré praxe PRV, inspirace a námětů, které přispěly k širším možnostem čerpání
finančních podpor PRV. Akce vytvořila prostor pro diskusi o řadě projektů a došlo k předávání
zkušeností a poznatků. V průběhu 3 dnů bylo umožněno setkání účastníků exkurze se zástupci
MAS, regionální samosprávy Opolského vojvodství a dalších rozvojových organizací v regionu.
Účastníkům byly předány zkušenosti při přípravě, realizaci a následné udržitelnosti inspirativních
projektů prospěšných pro rozvoj regionu a místních farem.

Další akcí realizovanou v tomto pololetí byla exkurze s názvem Vesnice roku – Oranžová
stuha, aneb putování za projekty PRV. Cílem akce bylo především představit účastníkům
projekty PRV na území obcí na Strážnicku. Součástí exkurze byla rovněž návštěva obce Nová
Lhota, která získala ocenění Oranžová stuha Jihomoravského kraje v roce 2017. Součástí akce
byl také seminář zaměřený na téma ocenění Oranžová stuha. V průběhu celodenní exkurze se
tak účastníci mohli dozvědět více o oceněných obcích a zároveň si prohlédnout realizované
projekty přímo v terénu.
Poslední akcí, realizovanou v tomto pololetí, byla akce s názvem „Představení Programu
rozvoje venkova a Celostátní sítě pro venkov na akci Ovčácký den na Valašsku“. V pořadí
dvanáctý ročník této regionálně významné akce, se konal v areálu Střední školy zemědělské a
přírodovědené v Rožnově pod Radhoštěm. 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 CSV v první polovině tohoto roku bylo téměř sto dvacet pět účastníků
poznávacích exkurzí, bezmála čtrnáct set účastníků odborných seminářů a řada oslovených
účastníků akcí, na kterých se Síť aktivně podílela. Minimálně stejný objem aktivit hodlá Síť
realizovat také v druhé polovině tohoto roku.
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