Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov
v první polovině roku 2018 v NUTS 2 Moravskoslezsko

Moravskoslezský kraj – úvod, shrnutí
Činnost Celostátní sítě pro venkov (CSV, Síť) byla v letošním roce zahájena Setkáním partnerů
CSV Moravskoslezského kraje (MSK). Nabídla jim pestrou škálu zajímavých akcí. Všechny tyto
akce měly společný cíl - podpořit a propagovat Program rozvoje venkova (PRV) s úzkou
provázaností na politiku rozvoje venkova. Hojná účast, zájem o akce a jejich úspěšnost jsou
nejlepším důkazem toho, že pořádání akcí CSV v našem kraji má svůj opodstatněný význam a
smysl.
Setkání partnerů CSV v Moravskoslezském kraji – Setkání partnerů Sítě se uskutečnilo po
dohodě s jedním z jejích partnerů v místě provozovny a restaurace SUPEFOOD BAR společnosti
Black Kale. Krajská koordinátorka CSV tak navázala na svůj záměr, aby se setkání partnerů
konala vždy v sídle některého z nich. Partner má pak možnost lépe se prezentovat, ostatní členy
Sítě seznámit se svou činností, provést je a ukázat jim vše, čím by se chtěl pochlubit. I toto
setkání splnilo zamýšlený účel. Kromě zhodnocení spolupráce s partnery Sítě za rok 2017,
prezentace schváleného plánu aktivit pro rok 2018 a krátkého představení jednoho z nových
členů Sítě, byla pozornost věnována průkopníku gastronomie založené na využití raw produktů,
panu Ing. Danielu Škubalovi. Všichni hosté přivítali po jeho prezentaci rovněž prohlídku
provozovny a pozvání do restaurace, kde ochutnali některé z nabídky pokrmů.
PRV a jeho specifika - Seminář organizovaný s cílem usnadnit čerpání dotačních prostředků
z PRV 2014-2020, zvláště s ohledem na vyhlášení jeho 6. kola, se uskutečnil v prostorech Zámku
Bartošovice, kde se akce pro aktéry venkovského sektoru pořádají opakovaně. Program akce byl
sestaven tak, aby přinesl komplexní přehled a co možná nejvíce konkrétních odpovědí na
konkrétní otázky. Přítomnost zástupce Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF)
z centrálního pracoviště i pracovníků regionálního odboru SZIF z oddělení příjmu žádostí a
kontrol, konzultanta a poradce v zemědělství a nakonec také zástupců Místních akčních skupin
(MAS) zaručila pokrytí širokého spektra dotazů. Účastníci toho aktivně využívali a na konkrétních
příkladech prezentovali nesnáze s administrací svých projektů. Došlo tak k příkladnému sdílení
a výměně zkušeností a znalostí mezi účastníky a lektory semináře.
Seminář k příjmu Jednotné žádosti 2018 – Účastníky všech čtyř seminářů byli především
zemědělci, kteří se svou činností výrazně podílejí na obnově a rozvoji venkovského prostoru.
Semináře se pořádaly v místech, kde sídlí regionální odbor a pobočky SZIF Moravskoslezského
kraje, vždy se stejným programovým obsahem. Zúčastněným (celkem 420) byly předány cenné
teoretické a praktické příklady administrativních postupů při příjmu a zpracování Jednotné
žádosti. Za jeden z hlavních výstupů z akce lze tedy považovat zvýšení kvality podaných žádostí
o dotace a zlepšení celkové připravenosti žadatelů. Velice pozitivně byl vnímán a ohodnocen
odborný a osobní přístup lektora, sdělování příkladů z praxe a pružné zodpovídání dotazů.
Diskuze lektora a pracovníků SZIF i po skončení samotného programu seminářů jsou důkazem
zájmu účastníků o tento typ semináře. Navíc byla prezentována činnost CSV v souvislosti
s podporou PRV a nabídnuto partnerství novým potenciálním členům Sítě.

Vítání mláďátek - Na farmě manželů Křenkových, jednoho z partnerů Sítě, známé jako Farma
Nedělní školy řemesel, se s příchodem jara uskutečnila akce nazvaná „Vítání mláďátek“. Jak
napovídá název, jednalo se o přivítání a stužkování nově narozených mláďat, především
jehňátek. Nejen tato skutečnost, ale i bohatý doprovodný program, zajistil velký zájem místních
i okolních návštěvníků. Seznámení s běžným životem malé zemědělské usedlosti připoutalo
pozornost také díky procházce po Pastýřově naučné stezce s maketami technických staveb
poháněných vodou, bylinnou zahradou, prohlídkou stáda valašských ovcí, krav a koní. Velice
atraktivní byla ukázka stříhání oveček. Společně s MAS RÝMAŘOVSKO se na této akci
prezentovala také CSV. Obsluha společně sdíleného stánku nabízela mnohé tištěné propagační
materiály a předměty zaměřené na podporu PRV, CSV a jejích partnerů a rovněž velice vstřícně
uspokojovala požadavky návštěvníků a trpělivě zodpovídala jejich dotazy. Pro zájemce o
informace byla připravena ochutnávka domácích muffinů, džemů a sirupů, medu, kvasového
chleba, lázeňských oplatků, máslových trubiček, přírodních šťáv, šípkového vína a různých druhů
piva z místního pivovaru.

Vlez v les – zajímavý pohled na podporu čerpání dotačních prostředků z PRV 2014-2020
orientovanou na lesnická opatření měli možnost sdílet účastníci semináře, který ve spolupráci
s CSV připravila MAS Lašsko. Ve stylovém prostředí Hotelu Rekovice v Trojanovicích, v úzkém
kontaktu s okolním lesoparkem, vystoupili se svými prezentacemi lektoři, jejichž přednášky
oslovily přítomné zejména svým citlivým přístupem a respektem k přírodě. V přímé návaznosti
na čerpání dotačních prostředků hovořili zástupci Lesů ČR a Ústavu pro interpretaci místního
dědictví, dále nezávislí experti pro ochranu přírody. Problematika zpřístupňování lesů pro
návštěvníky podporovaná z PRV ve vztahu k hospodaření v lesích, jak lépe aplikovat a
interpretovat vzdělávací aktivity podporované z PRV, protipovodňová opatření v lesích a jejich

vliv na živou přírodu a pozitivní a negativní příklady návštěvnické infrastruktury v lesích – tato
všechna témata byla pojata v širších souvislostech, vždy s ohledem na genetický původ a paměť
krajiny. Příjemnou tečkou celého dne byla terénní exkurze po blízkých objektech příměstské
odpočinkové zóny v rámci realizovaného projektu Revitalizace areálu Horeček. Praktické ukázky,
zajímavý výklad a četné diskuze zúčastněných tak zakončily velmi příjemný a inspirativní den.

Propagace PRV a CSV - Propagace PRV a CSV prostřednictvím zajímavých informačních
materiálů je jedním z inspirativních zdrojů k poskytování informací, jak efektivně využít dotační
možnosti PRV. Zajímavým příkladem sdílení příkladů dobré praxe je úložná papírová složka se 4
ks prostírání. Složka má tvar evokující korunu stromů a oboustranný potisk kombinace
barevných lístečků. Jednotlivé kusy prostírání mají jednotnou grafickou úpravu. Úvodní
poskytuje základní informace o PRV a CSV, včetně uvedení základních kontaktních údajů, na
následujících
jsou
prezentovány
úspěšně
realizované
projekty
PRV
realizované
v Moravskoslezském kraji (MSK). Výběr projektů byl zajištěn tak, aby reprezentoval pestrost
možností využití dotačních prostředků z PRV. Rubová strana všech kusů prostírání je potištěna
obrázky přírody pořízenými v našem kraji. Jejich autorem je jeden z partnerů Sítě. Vzniklé
propagační předměty budou sloužit k celoroční propagaci PRV a aktivit CSV. Využívány budou
především na různých typech vzdělávacích či informačních aktivit se zemědělskou tematikou, tj.
workshopech, seminářích, konferencích, veletrzích a setkáních.
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