Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov
v roce 2020 v NUTS 2 – Střední Morava

I přes nepříznivou situaci se krajským koordinátorům CSV ve spolupráci s partnery CSV v
roce 2020 povedlo realizovat některé plánované akce a aktivity na podporu rozvoje venkova,
a to zejména v období druhé části roku.
První zářijový víkend se konal ve Velké Bystřici další ročník tradiční akce zaměřené na folklór
– Lidový rok. Díky nepříznivé epidemiologické situaci a opatřeních z ní plynoucích neoficiálně
nazvaný 29 a ½. V amfiteátru i zámeckém nádvoří byly stánky s různými řemeslnými
výrobky, regionálními potravinami a na své vystoupení lákalo množství folklórních souborů.
Každoročně akce přiláká velké množství návštěvníků, a i když se letos kvůli nepříznivé situaci
konala pouze jeden den, byla hojně navštívena. Folklor je s životem na venkově úzce spjat,
a proto se podílela se na akci také CSV, na kterém se mohla široká veřejnost seznámit s
novinkami z dotačních podpor PRV.

Další z akcích CSV, která se podařila alespoň částečně uskutečnit, byl seminář s názvem
„Nápady a aktuality pro rozvoj venkova“ konajících se počátkem září v Olomouckém
kraji. Seminář ve Zlínském kraji byl díky nepříznivé epidemiologické situaci zrušen. Aktuální
možnosti obcí v čerpání prostředků z PRV a jiných dotačních programů, příklady dobré praxe
v čerpání PRV nebo domovní čistírny odpadních vod 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 byl realizován seminář s názvem „Program rozvoje venkova 20142020, 11. kolo příjmu žádostí“ v Olomouckém kraji. Cílem semináře 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 jedenáctém 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. Celé
akce
probíhala
za
dodržení
přísných
bezpečnostních opatření.
Vzhledem k tomu, že akce pro veřejnost byly ke konci roku opět omezeny, věnovala se CSV
také přípravě a tvorbě informačních materiálů, výsledkem čeho vznikly karty projektů PRV,
rozhovory s žadateli, nebo různé informačně-propagační materiály.
Děkujeme Vám za Vaši přízeň v tomto období a těšíme se na další spolupráci v nadcházejících
letech.
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