Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov
druhé polovině roku 2019 v NUTS 2

Celostátní síť pro venkov v druhé polovině roku 2019 realizovala řadu akcí a aktivit na
podporu rozvoje venkova. Podle schváleného plánu se uskutečnily setkání, semináře,
exkurze i propagační akce, kde Síť představila Program rozvoje venkova (PRV)
prostřednictvím propagačních stánků. Největší návštěvností se vyznačovaly akce spojené
s předáváním informací v oblasti Programu rozvoje venkova a s tím spojených poznatků. Za
tímto účelem byly také v druhém pololetí kalendářního roku realizovány tematické akce.
V druhé polovině roku 2019 Celostátní síť pro venkov RO Olomouc (CSV) realizovala, nebo
se podílela na realizaci níže uvedených akcí.
V průběhu letních měsíců již tradičně probíhá řada akcí, na kterých se CSV podílí formou
propagačních stánků. Jednou z nich je „Představení Programu rozvoje venkova a
Celostátní sítě pro venkov na akci Top víno Slovácka 2019“, které každoročně
probíhá v rámci slavností vína v Polešovicích na Uhersko-Hradišťsku. Vinařům zde bývá
udělováno stejnojmenné prestižní ocenění a akce je každoročně navštěvována velkým
množstvím návštěvníků z řad široké veřejnosti, ale také z řad významných osobností
z regionu. Akci uvedl krojovaný průvod, pokračovalo slavnostní zahájení celé akce a
doprovodný program. V odpoledních hodinách byly předány ocenění vinařům a doprovodný
program pokračoval do večerních hodin.
Již po 16. se v Bělé pod Pradědem v areálu ovčí farmy Zemědělského družstva Jeseník
konaly Jesenické dožínky. Dožínky byly zahájeny průvodem, kočáry s hosty a tanečními
krojovanými soubory s dožínkovými věnci. Přivítáním významných hostů, jejich zdravicemi
a předáním dožínkových věnců začal kulturní program a další doprovodné akce, na které
navázala ve večerních hodinách taneční dožínková zábava ve stodůlce. Hlavním účelem dne
však bylo především obnovení starých tradic s dožínkovým průvodem s kočáry a
předáváním dožínkových věnců, což se, jako každý rok, i v letošním roce povedlo. Mimo
jiné bylo cílem seznámit návštěvníky s místními potravinářskými výrobky prostřednictvím
ochutnávky Regionální potraviny Olomouckého kraje 2019.
Ve stejný termín, tedy první zářijový víkend, se konal ve Velké Bystřici 29. ročník tradiční
akce zaměřené na folklór - Lidový rok. V amfiteátru i zámeckém nádvoří bylo nespočet
stánků s různými řemeslnými výrobky a regionálními potravinami. Akce každoročně přiláká
velké množství návštěvníků, především díky množství souborů a pestrými národnostmi
účinkujících. Folklor je s životem na venkově úzce spjat, a proto se podílela na akci také
CSV prostřednictvím propagačního stánku, na kterém se mohla široká veřejnost seznámit s
novinkami z dotačních podpor PRV.
Semináře s názvem Nápady a aktuality pro rozvoj venkova byly další z akcí CSV
konajících se počátkem září v Olomouckém i Zlínském kraji. Aktuální možnosti obcí v
čerpání prostředků z PRV, sucho v krajině, problematika daní nebo informace k článku 20
(Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech) byly témata, která si účastníci
semináře, převážně starostové obcí a pracovníci samospráv, vyslechli a mohli o nich
diskutovat. Aktuální informace o své činnosti podalo také Sdružení místních samospráv ČR,
které se na organizaci akce spolupodílelo.

V polovině měsíce září byly realizovány dva semináře s názvem „Program rozvoje
venkova 2014-2020, 8. kolo příjmu žádostí“ v Olomouckém a Zlínském kraji. Cílem
seminářů bylo především seznámit přítomné s problematikou dotační podpory z PRV,
rozšířit základnu potenciálních zájemců a zvýšit informovanost žadatelů. Pozornost byla
směřována především na operace vyhlašované v sedmém kole, díky čemu se zvýšila
efektivnost celé akce. Návštěvníci, kteří na akci dorazili, byli zájmově úzce profilovaní a
jednalo se především o zástupce z řad zemědělců a zemědělských podniků. Kromě cenných
informací si návštěvníci z akce odnášeli také odpovědi na své dotazy, což vedlo k
všeobecné spokojenosti návštěvníků.
Oslavy lesa na Floře jsou každoroční poctou lesu a stromům. Tato dvoudenní akce se
konala tradičně na Rudolfově aleji ve Smetanových sadech a byla opět součástí Podzimní
Flory. Mezi vystupujícími byli například zástupci z Lesů ČR, z ÚHÚL nebo z lesnických škol.
Celá akce byla zahájena v pátek a tento první den byl zaměřen především na školy,
studenty a mládež. Sobotní den byl pak určen pro širokou veřejnost. Po oba dva dny bylo
pro návštěvníky připraveno více než 20 stanovišť, na kterých se mohli seznámit s lesem
formou kvízů a her s lesnickou tématikou. Pro děti byly připraveny soutěže a hry, které jim
hravou formou přibližovaly užitečné informace z lesnického prostředí. Síť se na akci podílí
každoročně, a přesto že děti nejsou přímou zájmovou skupinou Sítě, oslovení mladších
generací v období podpory vstupu mladé generace do zemědělství jistě není krok špatným
směrem.
Zahraniční exkurze do Švédska - za projekty PRV byla realizována v říjnu roku 2019.
V průběhu pětidenní exkurze navštívili účastníci jeden projekt v oblasti severního Německa,
spojený se setkáním s administrátory projektu a vzájemnou výměnou zkušeností a řadu
obdobných projektů a akcí ve Švédsku. Součástí exkurze byla oficiální návštěva
municipality ve švédském městě Falgenberg spojená s prezentací projektů a sdílením
zkušeností v oblasti jejich realizace, nebo prohlídka projektů a výměna zkušeností se
zástupci kraje Hylte ve městě Unnaryd. Součástí exkurze byl také odpolední mezinárodní
workshop v Tiraholmu a zpáteční cestou proběhla také krátká zastávka ve městě Malmö.
Častá setkání se zástupci správy a možnost sdílení informací a zkušeností byly velmi
efektivní a inspirativní pro další práci všech zúčastněných.
V Sobáčově a v Bruntále proběhly dvě akce s názvem - Setkání certifikovaných výrobců
HANÁ regionální produkt® a JESENÍKY originální produkt® – aktuální možnosti
podpory z Programu rozvoje venkova. Tyto akce si kladly za cíl výměnu zkušeností a
poznatků výrobců potravin, řemeslníků, drobných výrobců a držitelů regionálních značek o
předešlých i současných možnostech PRV. Na setkáních byly představeny obě značky a
někteří jejich držitelé, jejich zkušenosti s PRV a také jejich výrobky. Představením
aktuálních i starších projektů PRV poukázali pracovníci MAS působících v obou regionech,
na možnosti čerpání podpory z PRV na konkrétních příkladech.
V průběhu zahraniční exkurze do Tyrolska - LEADER v Rakousku – účastníci navštívili
nebo jim byly prezentovány projekty LEADER realizované rakouskými Místními akčními
skupinami, působícími v tomto regionu. Byl představen například projekt zaměřený na
místní tradici výroby a používání zvonů, projekt zabývající se přiblížením a zapojením
mládeže do tradičních řemesel nebo naopak moderně zaměřené projekty např. na půjčovnu
a nabíječku elektromobilu nebo projekt zaměřený na změny klimatu, kdy je cílem
především osvěta. Dalším přínosem a inspirací k práci bylo setkání se zástupci samospráv
rakouských obcí, sdílení a výměna zkušenosti.

Setkání MAS Olomouckého a Zlínského kraje bylo pořádané na konci listopadu. Cílem,
byl zejména přenos aktuálních poznatků a informací v oblasti realizace projektů z PRV a
podstatné informace v oblastech činnosti MAS v našem regionu a také snaha dát
účastníkům prostor pro zodpovězení jejich dotazů a získání zpětné vazby. Svojí účastí,
prezentací a možností diskutovaní problému obohatili setkání pracovníci SZIF RO Olomouc
i CP SZIF Praha.
Tradičně poslední akce na konci roku jsou Setkaní partnerů Olomouckého i Zlínského
kraje. V letošní roce byla obě setkání rozšířena o exkurzi v zemědělských podnicích, které
byly účastníky velmi kladně přijaty. Prostřednictvím 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 členské
základny partnerů. Letošní setkání partnerů CSV bylo realizováno v obci Lidečko ve
Zlínském kraji a v salonku penzionu Sobáčov v Olomouckém kraji. Účastníci byli seznámeni
s akcemi a aktivitami Celostátní sítě pro venkov realizovanými v roce 2019 a také byli
seznámeni s plánem akcí na rok 2020 v jednotlivých krajích. V průběhu setkání byly také
aktualizovány kontakty partnerů CSV a představeni nový zástupci jednotlivých partnerů. Ke
konci setkání vznikla s partnery Sítě diskuze o možnostech spolupráce na jednotlivých
akcích a aktivitách a o potřebách partnerů vůči Síti a naopak.
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