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

Moravskoslezský kraj – úvod, shrnutí
2. polovina roku 2017 nabídla partnerům Celostátní sítě pro venkov (CSV) v Moravskoslezském
kraji (MSK) znovu pestrou škálu zajímavých akcí. Všechny tyto akce měly společný cíl - podpořit
a propagovat Program rozvoje venkova (PRV) s úzkou provázaností na politiku rozvoje venkova.
CSV nabídla svým partnerům možnost zúčastnit se vzdělávacích seminářů, propagační akce
a také pro ně připravila tradiční Setkání partnerů. Dále obohatila portfolio propagačních
předmětů CSV a PRV, zorganizovala dvě velice úspěšné dvoudenní konference a jednu exkurzi
s cílem nasbírat zkušenosti u sousedů, tentokrát v mikroregionu Hranicko. Hojná účast a zájem
o akce dokladují potřebu, význam a nakonec také úspěšnost všech realizovaných akcí.
Úspěchy zemědělců v okrese Nový Jičín – Setkání a seminář vznikl ve spolupráci se zástupci
Zemědělského svazu České republiky a navázal na již tradiční setkání zemědělců po ukončení
zemědělské sezóny na Novojičínsku. Vzhledem k blížícímu se termínu zahájení 5. kola PRV
2014-2020 byly do programu začleněny především přednášky na toto téma. Díky setkání měli
účastníci možnost diskutovat se zástupci SZIF RO Opava z Oddělení příjmu žádostí a LPIS,
Oddělení projektových opatření a kontrol. Zkušenosti a postřehy z administrace Žádostí o dotace
z předcházejících kol a kontrol byly předmětem nejen prezentací, ale také živých diskuzí.
Zajímavou přednášku a navazující diskuzi vedl i akreditovaný poradce a konzultant
v zemědělství. Současně bylo umožněno setkání zemědělských subjektů v dané lokalitě, aby
zhodnotily výsledky hospodaření roku 2017, zvláště pak žní.
Zemědělství v Poodří – Akce „Zemědělství v Poodří 2017“ již dlouhodobě oslovuje odbornou
i širokou veřejnost, protože ukazuje rozmanitost života našeho venkova včetně zemědělské
prvovýroby. Velikým přínosem je rovněž pro mládež, která má možnost nejen zábavnou formou,
ale také vzdělávacími aktivitami a ukázkami výsledků zemědělské praxe poznat život ve
venkovském prostoru. V neposlední řadě je důležitou komunikační platformou samotných
zemědělců, kteří se akce hojně a rádi zúčastňují. Protože jde o významnou a již tradiční
regionální akci s cílem podpořit především rozvoj venkova, bylo určitě přínosné pro CSV MSK,
aby se jí formou prezentační aktivity zúčastnila. Stánek sdílela CSV společně se zástupci MAS
Regionu Poodří. Diskuze probíhala na různá témata, mnohé dotazy se týkaly 5. kola PRV 20142020 a také možností čerpání finanční podpory podnikání pro mladé zemědělce. Pro zájemce
o informace byla připravena ochutnávka produktů regionální
výroby. Návštěvníci ochutnali produkty regionální značky
„MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®“. Zajímavým
výstupem z akce je pořízený videozáznam, který dokumentuje
průběh celého dne a nabízí rovněž zajímavé rozhovory se
zástupci aktivními ve venkovském sektoru.

Setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov Moravskoslezského kraje – setkání partnerů
CSV v MSK zahájila krajská koordinátorka CSV Ing. Vanda Myšáková, která tak měla možnost
prvního osobního kontaktu s většinou partnerů Sítě. O její představení se zasloužil také ředitel
RO SZIF Ing. Pavel Jaroš, který se setkání zúčastnil. Koordinátorka CSV prezentovala přehled
zrealizovaných akcí v 1. polovině roku 2017 a rovněž přehled připravovaných akcí
pro 2. polovinu roku. Dále se hovořilo o partnerství v CSV, nových a potenciálních partnerech.
Návrh plánu aktivit CSV pro rok 2018 byl předložen jako rámcový se záměrem vyvolat diskuzi,
navrhnout další náměty dle potřeb jednotlivých mikroregionů. Zpestřením setkání byla
prezentace jednoho z nových partnerů Sítě, který svou přednášku orientoval na doposud reálné
možnosti uvádění regionálních potravin na trh a na stoly pohostinských zařízení především na
Opavsku, vše v návaznosti na PRV 2014-2020, Operaci – 16.4.1 Horizontální a vertikální
spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů. Konkrétně popsal
možnosti podpory regionálních produktů a to především založením regionální značky „Slezské
Opavsko“. Vyústěním přednášky bylo pozvání na raut připravený ze surovin regionálních
dodavatelů.
Pro půdu – Pro život/ For soil – For life - ve spolupráci s MAS Lašsko a společností Bioinstitut,
o.p.s., Olomouc, která se stala odborným garantem akce, připravila a zrealizovala CSV v MSK
dvoudenní konferenci s názvem: „Pro půdu – Pro život/ For soil – For life“, tematicky
orientovanou na význam půdy pro
společnost a život na Zemi. Hlavní
motto pozvánky znělo: „Společnost,
která ničí půdu, ničí sama sebe“
(Winston
Churchill).
Důstojným
místem pro konání konference byl
Piaristický klášter v Příboru. V rolích
přednášejících
se
představili
zástupci akademického sektoru,
odborníci
z řad
výzkumných,
zkušebních,
statistických
a kontrolních ústavů, pedologové
a poradci pro půdu z tuzemska
i zahraničí, zemědělští podnikatelé
a také
pracovníci
Ministerstva
zemědělství. Záměrem pořadatelů
bylo představit účastníkům konference půdu jako nesmírně složitý živoucí ekosystém, který je
v současné době ve velkém ohrožení, a na němž závisí přežití člověka na této planetě. Jednotliví
přednášející dohromady poskládali mozaiku vědomostí i praktických zkušeností včetně vlastního
zápalu pro téma jako základ k cestě, jak o půdu - tento neobnovitelný zdroj - pečovat. Součástí
konference byl zajímavý doprovodný program, kdy účastníci nejenže poznali hostující město
Příbor díky osobitému přístupu fundované průvodkyně, ale mohli shlédnout zajímavé filmy
o půdě. Cenným výstupem z této konference je nepochybně film Martina Otta „Hospodářem
v krajině“, který je možné spolu s reportáží regionální televize MSK TV Polar, pořízenou
z průběhu konference, sdílet na stránkách fcb SZIF.

Pozemkové úpravy v regionu Novojičínsko - ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem,
zvláště pak se zástupci pobočky Nový Jičín, se podařilo CSV v našem kraji připravit seminář na
téma pozemkových úprav. Seminář probíhal v reprezentativních prostorech Zámku Bartošovice.
Cílem semináře bylo přispět k lepší orientaci při přípravě a následné realizaci pozemkových úprav
se zohledněním principů ochrany krajiny. Byl prezentován PRV 2014-2020, konkrétně Operace
4, Investice do hmotného majetku, podoperace 4.3.1. Pozemkové úpravy. Na konkrétních
příkladech byly demonstrovány správné postupy dobré praxe pozemkových úprav a také chybně
realizované pozemkové úpravy. Účastníci semináře byli široce informováni o možnostech využití
pozemkových úprav, které vytvářejí příznivé podmínky pro racionalizaci zemědělské výroby.
Jednou z nejzajímavějších a nejobsáhlejších přednášek byla přednáška Prof. Ing. Miroslava
Dumbrovského, CSc. z Vysokého učení technického v Brně, s názvem „Zadržení vody v krajině“.
Pojem tzv. měkkých opatření (agrotechnické postupy) a jejich pozitivní vliv na krajinu
v souvislosti s erozní vyhláškou, které prezentoval, byl živě diskutován a účastníky semináře
velice zaujal. V závěru semináře byl vznesen požadavek na pořádání podobného semináře
v dalším regionu MSK v roce 2018.
Učíme se v jiných krajích - Zajímavý a pestrý program exkurze nabídl všem účastníkům,
především zájemcům o informace ohledně realizovaných projektů PRV v sousedním kraji, setkání
s úspěšnými aktéry venkova – příjemci podpor z PRV. Díky návštěvě a prohlídce úspěšně
realizovaných projektů tak byly sdíleny zkušenosti a předávány informace ohledně přípravy
a realizace projektů PRV, vznikly podněty k možným aktivitám rozvíjejícím život na venkově
v budoucnosti. Program sestavil ve spolupráci s krajskou koordinátorkou CSV manažer MAS
Hranicko František Kopecký, který se ujal rovněž role hlavního průvodce exkurze. Nejdříve byla
navštívena Farma Zdeňka v Porubě u Hustopečí nad Bečvou, kde nejvíce zaujala úspěšná
sýrárna s výrobky značky „MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®“. Zemědělské družstvo
Partutovice bylo druhou navštívenou destinací. Prohlídku živočišného i rostlinného úseku
družstva zakončilo pozvání na oběd ve vlastní jídelně, vynikající oběd byl připraven z vlastních
surovin. Rozšíření výroby z pouhého pěstování jablek na úspěšnou výrobu moštů a křížal,
investice do technologie krájení a sušení jablek a nezbytné stavební úpravy byly důvodem
k návštěvě Moštárny a sušárny Lučice. Tam byla poskytnuta spousta zajímavých informací
ohledně ovocnářské firmy včetně možnosti zakoupit některé výrobky ve vlastní prodejně firmy.
Zpestřením programu byla návštěva Muzea zemědělské techniky v Bělotíně a také návštěva
místní nádherné Základní školy. V jejích prostorech proběhlo závěrečné setkání zástupců MAS
MSK s MAS Hranicko, které
otevřelo diskuzi především
o projektech spolupráce. Do
diskuze se aktivně zapojil také
starosta
Eduard
Kavala.
Spolupráce s MAS Hranicko
proběhla
hladce
ke
spokojenosti
všech.
Organizační zajištění exkurze
bylo
perfektní
díky
odpovědnému
přístupu,
zkušenostem
a
příjemné
komunikaci jak se zástupci
MAS
Hranicko,
tak
se
samotnými
průvodci
navštívených míst.

Učíme se navzájem 2 - pracovní a společenské setkání všech aktérů, podílejících se na rozvoji
venkovských oblastí MSK, se uskutečnilo ve spolupráci CSV a Krajského sdružení Národní sítě
MAS ČR MSK. Cílem konference bylo předávání informací a sdílení zkušeností, obsah přednášek
byl zaměřen na současné problémy venkova, způsoby a příklady úspěšné praxe s ohledem na
možnosti podpory v rámci Opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020, případně z jiných
národních a evropských zdrojů. Konference se uskutečnila v příjemném prostředí hotelového
resortu Belaria s krásným výhledem na Státní zámek Hradec nad Moravicí. Odborný program byl
sestaven ze čtyř tematických okruhů:
 Tematický okruh I: Regionální rozvoj, cestovní ruch a agroturistika
 Tematický okruh II: Chytrý kraj, chytrý venkov, chytrá doprava, chytré zemědělství
 Tematický okruh III: Životní prostředí, péče o krajinu
 Tematický okruh IV: Předávání zkušeností, vzdělávání na venkově, síťování a
spolupráce.
Konferenci navštívila také regionální televize TV Polar, která pořídila z akce reportáž. Příspěvek
byl odvysílán 28. 12. 2017 v pořadu Tomáše Tikala s názvem „Chytrý venkov“. S ohledem na
možnosti podpory v rámci Opatření PRV, případně z jiných národních a evropských zdrojů, tak
konference přispěla ke koordinovanému přístupu rozvoje venkova na území MSK a to teoreticky,
strategicky i v oblasti praktických příkladů. V rámci doprovodného programu zúčastnění navštívili
Edukační centrum Státního zámku Hradec nad Moravicí, zámecký park a sklepení, kde proběhla
rovněž
přednáška
s degustací
vín
a
ochutnávkou
regionálních
potravin.

Propagace projektů PRV, CSV, partnerů CSV - tři barevné verze „Stojánků na poznámkové
kartičky“ včetně bianko poznámkových kartiček a stručného skládaného letáku s představením
CSV a PRV (včetně kontaktního údaje na krajského koordinátora CSV) jsou uloženy v poutavých
potištěných poštovních obalech. Kromě nezbytných log jsou na stojánku prezentovány webové
stránky a slogany: „Pomáháme českému zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova“ a „Pro
rozkvetlý venkov“. Vzniklé propagační předměty budou sloužit pro celoroční propagaci PRV
a aktivit CSV. Využívány budou především na různých typech vzdělávacích či informačních aktivit
se zemědělskou tematikou, tj. workshopech, seminářích, konferencích, veletrzích, setkáních.
Budou vhodnou formou propagovat podstatu fungování CSV hlavně ve smyslu marketingového
nástroje PRV. Další předností předmětů je praktičnost z pohledu vizualizace kontaktních údajů,
které jsou tak vždy pohotově na dosah ruky. Doposud byly stojánky distribuovány na
konferencích CSV RO Opava a Brno, kde se setkaly s příznivými ohlasy účastníků.

Zpracovala: Ing. Vanda Myšáková
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