Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov
v první polovině roku 2017 v NUTS 2 Moravskoslezsko

Moravskoslezský kraj – úvod, shrnutí
V 1. polovině letošního roku se Celostátní síť pro venkov (CSV) prezentovala akcemi rozmanitého
obsahu, opět s pestrou nabídkou programu. Nabídla svým partnerům možnost zúčastnit se
vzdělávacích seminářů, propagačních akcí a rovněž velice zajímavých exkurzí. Všechny tyto akce
měly společný cíl - podpořit a propagovat Program rozvoje venkova (PRV) s úzkou provázaností
na politiku rozvoje venkova. Hojná účast a zájem o akce dokladují úspěšnost a význam všech
realizovaných akcí.

Dotace 2017 – Jednotná žádost – celkem čtyři semináře na dané téma odstartovaly program
akcí CSV pro tento rok. Se stejným programovým obsahem se uskutečnily v místech, kde sídlí
regionální odbory a pobočky SZIF Moravskoslezského kraje. Cílem seminářů bylo především
informovat žadatele o změnách v Jednotné žádosti pro rok 2017, prohloubit jejich znalosti při
zpracovávání a podávání žádostí, přispět ke zvýšení informovanosti o možnostech využití
dotačních titulů v rámci PRV. Během všech prezentovaných bodů programu seminářů bylo
umožněno účastníkům (celkem 383) sdílet své zkušenosti a příklady dobré i špatné praxe.
Rovněž účast zaměstnanců SZIF přispěla ke zkvalitnění průběhu diskuzí, kdy nejen zkušený
lektor, ale také oni fundovaně zodpovídali konkrétní dotazy. Celkově byl seminář hodnocen jako
velice přínosný a jeho organizaci by zúčastnění přivítali také v příštím roce.

Den Země – Den mláďat – další ročník již tradiční zemědělské akce v areálu Školního statku
v Opavě, zaměřené na symbolické vítání jara byl ideální příležitostí k propagaci CSV. Hned
v blízkosti vchodu byl vhodně situován její stánek, který tak přilákal spoustu návštěvníků. I když
program propagační akce zval díky hojné prezentaci mláďat hospodářských zvířat k návštěvě
především rodiny s dětmi, přitáhl také pozornost studentů a mladých začínajících zemědělců,
v neposlední řadě rovněž zemědělskou a laickou veřejnosti. Setkávání na různých úrovních
v rámci expozic zmíněných mláďat, zemědělských strojů a zemědělských produktů umožnila
rozsáhlé diskuze o zemědělství. Především pedagogové opavské Masarykovy střední školy
zemědělské byli vyhledávanými průvodci celým programem. Na stánku CSV byly podávány
základní informace o činnosti CSV, jejích partnerech a významu. Související propagační materiály
a rovněž informační letáky o PRV byly nabízeny spolu s propagačními předměty po celý den.
Zpestřením byla ochutnávka produktů místních výrobců s regionální značkou. Spolupráce se
zástupci zemědělské školy byla výborná, akce proběhla hladce bez nejmenších nedostatků.

Z pole rovnou do kuchyně – umožnit setkání zemědělských prvovýrobců, potravinářských
zpracovatelů, specialistů z oboru gastronomie, koncových zákazníků a dalších partnerů z řad
CSV k tématu výroby, zpracování a možností distribuce regionálních potravin/produktů bylo
hlavním cílem tohoto semináře. Odpovídal tomu i obsah jeho pestrého programu. Na zahájení
to byly informace o CSV a dále poznatky k tematicky souvisejícím operacím PRV 2014-2020
včetně výčtu možností podpor na základě iniciativy Leader a MAS. Po obědě připraveném právě
ze surovin regionální produkce (mimo jiné byli podáváni také šneci z místní šnečí farmy)
následovala přednáška zástupců Krajské veterinární správy ohledně nesnází spojených se
zpracováním živočišných produktů. Na tu plynule navázal s velmi poutavou přednáškou
reprezentant Gastrocentra Slezské univerzity v Opavě. Především díky živým diskuzím během
všech výstupů prezentujících byly konfrontovány nejrůznější situace z praxe. Pestré plénum
hostů zaručilo opravdu rozmanité pohledy na diskutovanou problematiku. Rovněž díky
vyhodnocení evaluačních listů jsme dospěli k závěru, že organizovat semináře tohoto typu je
potřebné a efektivní.
Odemykání lesa – kde jinde než v regionu krásných a hojně rozšířených lesních porostů mohla
být zorganizována akce, která už svým názvem prozrazovala mnohé. Probouzení lesa, započetí
nové sezóny aktivitami spojenými s pobytem v lesích spolu s respektováním základních zásad
bezpečného a ohleduplného chování každého návštěvníka lesa. Nejen na tuto oblast se
soustředila také pozornost propagace stánku CSV a Místní akční skupiny (MAS) Rýmařovsko.
Prezentace lesní tématiky spojené s činností Lesů ČR, zajímavé informace o Programu rozvoje
venkova včetně prezentovaných projektů úspěšné praxe, kvízy a hry se zaměřením na přírodu,
projížďky na koních, představení dravých ptáků a v neposlední řadě jarmark s ukázkou
nejrůznějších řemeslných profesí. K tomu možnost ochutnat a zakoupit si výrobky s regionální
značkou „Jeseníky regionální produkt“, to vše zaručilo hojnou návštěvnost akce, navíc za
příjemného slunného počasí. Obsluha stánku CSV spolu s MAS výborně spolupracovaly a mohly
se tak plně věnovat zájemcům o informace, propagační materiály, předměty a také ochutnávku
regionálních produktů.

Exkurze po projektech PRV – zajímavý program nabídl všem účastníkům exkurze možnost
seznámit se s různými zemědělskými podnikatelskými subjekty v rozmezí od mladého
začínajícího zemědělce až po významnou obchodní společnost. Na jednotlivých navštívených
místech byly prezentovány realizované projekty z PRV díky praktickým ukázkám a rovněž sdíleny
zkušenosti s přípravou a realizací projektů. Vzniklo mnoho zajímavých dotazů a odpovědí,
potažmo podnětů k možným budoucím aktivitám rozvíjejícím život na venkově. Zvláště pro
studenty střední zemědělské školy, coby potenciální mladé zemědělce, byla exkurze tematicky
velice přínosná. Z tohoto pohledu se jevila velice atraktivní návštěva Levandulového statku
v Bezděkově u Úsova, kde měli možnost všichni zúčastnění sdílet zkušenosti mladého úspěšného
zemědělce, který musel projít na začátku své podnikatelské kariéry mnoha úskalími. Jeho
poutavé povídání program exkurze zahájilo. Následovala návštěva odlišného subjektu, velké
společnosti Dubická zemědělská a.s., kde se prohlídka zaměřila na úsek živočišné výroby a kde
byla rovněž možnost ochutnat vlastní masné výrobky. Úplně z jiného ranku byl pak Ovčí statek
Brníčko, který prezentoval odlišný, velmi naturalistický přístup nadšeného zemědělce a jeho
rodiny. Další navštívenou lokalitou byla silná obchodní společnost PRO-BIO se zajímavou historií
zaměřující se na výrobu a prodej širokého sortimentu kvalitních biopotravin. Byla nám
představena progresivní firma podnikající ve zcela jiných dimenzích, která své výrobky exportuje
také do zahraničí. Poslední navštívenou destinací byla ekologická farma Agrisen, která všem
učarovala svými rozlehlými pastvinami s obrovskými stády ovcí. Celá akce proběhla hladce díky
perfektnímu organizačnímu zajištění a příjemné komunikaci se všemi zúčastněnými aktéry.
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