Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov
v první polovině roku 2021 v NUTS2 Střední Morava
Celostátní síť pro venkov (CSV) se v první polovině roku 2021, vzhledem k aktuálním
vládním opatřením a bezpečnostní situaci, soustředila výhradně na realizaci seminářů
v online podobě. Webináře probíhaly v prostředí MS Teams a jejich účelem bylo alespoň
částečně nahradit každoročně pořádané semináře a zajistit přenos aktuálních informací a
poznatků mezi účastníky. V prvním pololetí letošního roku CSV zorganizovala celkem tři
tyto akce.
Jako první CSV realizovala dva semináře s názvem „Dotace 2021 – Jednotná žádost pro
Olomoucký a Zlínský kraj“. Cílem obou 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 z PRV, příklady dobré
praxe, nebo činností CSV v tomto regionu. O účast na seminářích byl velký zájem
a výsledkem celé akce bylo přes 562 proškolených osob.
Další realizovanou akcí byl pak opět online seminář s názvem „Program rozvoje venkova
2014–2020, 12. kolo příjmu žádostí“. 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 ve dvanáctém kole, díky čemu se zvýšila efektivnost celé akce. Účastníci, kteří
se akce účastnili, 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 přispělo k vyšší spokojenosti všech účastníků.
Výsledkem činnosti CSV v první polovině tohoto roku tak byla pouze realizace online
seminářů, které svým rozsahem a obsahem sice nemohou konkurovat standartní formě
akcí pořádaných pro veřejnost, nicméně v rámci aktuální situace alespoň částečně zmírnily
negativní dopad omezené činnosti CSV a ostatních subjektů.
S přechodem do druhé poloviny roku však opět přichází dlouho očekávané rozvolnění a
s ním i návrat k tradiční formě akcí pro veřejnost, jako tomu bylo dříve. Již dnes tak CSV
připravuje řadu akcí jako semináře, workshopy, setkání, prezentační aktivity či exkurze,
které proběhnou v druhé polovině roku.
Děkujeme všem našim partnerům za přízeň a těšíme se na spolupráci.
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