Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov
v 1. polovině roku roce 2021 v NUTS 2 Moravskoslezsko

Moravskoslezský kraj – úvod, shrnutí

Činnost Celostátní sítě pro venkov (CSV, Síť) byla, bohužel, také v 1. polovině roku 2021 ovlivněna
pokračující celosvětovou pandemií covidu-19 a nadále nám neumožnila připravovat akce formou
osobního setkávání. Schválený regionální roční prováděcí plán aktivit CSV mohl být realizován velmi
omezeně. Poprvé byl představen díky pozvání a účasti koordinátorky CSV na semináři zástupců krajské
sítě MAS v Moravskoslezském kraji (MsK) ve druhé dekádě ledna 2021. Většině partnerů Sítě byl pak
prezentován osobně v rámci Setkání partnerů CSV MsK v červnu letošního roku. Startující akcí aktivit
CSV byly dva semináře, uspořádané v dubnu, k příjmu Jednotné žádosti 2021, poprvé v on-line
prostředí. Podstatnou část pracovního úsilí jsme věnovali přípravě informačně-propagačním akcím,
především sběru materiálu a tvorbě scénáře video-materiálu na podporu tvorby krajinných prvků.
V průběhu 1. poloviny letošního roku jsme se tedy setkávali hlavně prostřednictvím mailových zpráv.
Krajská koordinátorka pravidelně zasílala a sdílela se svými partnery zajímavé příspěvky z oblasti
zemědělství, připravovaného strategického plánu, Programu rozvoje venkova, komunitně vedeného
místního rozvoje. Již zmíněné Setkání partnerů CSV nám otevřelo cestu k navázání spolupráce
obvyklou formou, máme před sebou spoustu zajímavých akcí a věříme, že je také úspěšně
zrealizujeme.

Seminář k příjmu Jednotné žádosti 2021 - ve spolupráci CSV s Ing. Lubomírem Smrčkem,
konzultantem a poradcem v zemědělství akreditovaným MZe (Ministerstvem zemědělství), nyní již
i partnerem Sítě, byly připraveny především pro žadatele MsK 2 semináře k příjmu Jednotné žádosti
2021. Tyto semináře přinášejí již tradičně rychlou orientaci v problematice administrace JŽ díky
přehlednému shrnutí nejdůležitějších povinných údajů a změn v aktuálním roce, tedy i letos. I když
zcela nezvyklá „neosobní“ forma uspořádání seminářů v on-line prostředí neumožnila přímé předávání
zkušeností a možnost četnějších diskuzí, přesto realizace seminářů splnila svou úlohu, byla smysluplná
a pomohla mnohým žadatelům s následným podáním Jednotné žádosti 2021. Úvodem seminářů byli
účastníci seznámeni s aktuální situací v Celostátní síti pro venkov. Krajská koordinátorka CSV oznámila
zahájení činnosti facebookových stránek CSV. Dále koordinátorka představila vítěze evropské soutěže
projektů RIA (Rural Inspiration Awards) a konkrétně 5 projektů přihlášených za ČR. Předala informace
o přípravě národního strategického plánu SZP, informovala o připravovaném 12. kole PRV 20014-2020,
včetně připravovaných operací, ze kterých bude možné podpořit činnost zemědělských subjektů.
Závěrem nabídla partnerství v Síti všem potenciálním zájemcům.

Setkání partnerů CSV Moravskoslezského kraje – od posledního setkání uplynulo zhruba 18
měsíců a v Síti jsme přivítali mnohé nové partnery. Partnerská základna vzrostla celkem o 12 partnerů.
Jedním z nich byl i náš hostitel – ostravská pobočka Národního zemědělského muzea (NZM). Červnové
setkání partnerů CSV mělo za cíl zhodnotit uplynulé období, dosavadní zrealizované akce CSV
a především seznámit zúčastněné partnery a hosty s plánem aktivit CSV pro rok 2021. To vše bylo
obsahem prezentace krajské koordinátorky CSV Ing. Vandy Myšákové. Během svého vystoupení
umožnila všem zúčastněným, aby se sami představili a pohovořili o svých profesních aktivitách,
případně o spolupráci s CSV. Současně byl program setkání koncipován tak, aby maximálně využil
místo konání k prezentaci již zmíněného hostitele. Ředitel NZM Ostrava Mgr. Ivan Berger, produkční
Ing. Zuzana Sýkorská a ostatní zaměstnanci se úkolu ujali opravdu profesionálně.

Originální a velmi citlivě zapadající do celého komplexu budov Dolní oblasti Vítkovice, to je tzv. dvojhalí
zbrusu nové pobočky NZM v Ostravě. Jeden z objektů vítkovických železáren, původně měděná huť
a posléze sklad žáruvzdorného materiálu a veronikárna, je nyní ve zcela novém architektonickém pojetí
připraven k využití „Muzea potravin a zemědělských strojů“. Autory architektonického řešení
revitalizace obou hal a nové vestavby studijního depozitáře jsou Josef Pleskot a Milan Šraml. Budova
byla úspěšně zkolaudována začátkem podzimu roku 2020 a předána do užívání. Předběžně domluvit
setkání partnerů CSV v tomto impozantním objektu se nám podařilo už během vernisáže.
Komentované prohlídky NZM byly velmi zajímavé, průvodci nás provedli celým prostorem. Prohlédli
jsme si expozici piva Radegast připravenou k 50. letému výročí vzniku pivovaru a expozici zemědělské
techniky v přízemí dvojhalí, seznámili jsme se s partnery muzea díky jejich prezentačním panelům
a závěrem nás průvodci zavedli do horního patra, jehož expozice byly věnovány potravinářskému
oboru. Velice zajímavá byla prezentace modelů regionálních potravin, oceněných v různých soutěžích
kvality. Již během setkání byly navázány nové kontakty a započata spolupráce. Celé setkání se
odehrálo v přátelské a příjemné atmosféře, dlouho očekávaná osobní forma setkání uspokojila plně
naše potřeby.
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