Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov
v 1. polovině roku 2022 v NUTS 2 Moravskoslezsko

Moravskoslezský kraj – úvod, shrnutí

Ve spolupráci s partnery Celostátní sítě pro venkov (CSV, Síť) Moravskoslezského kraje se
nám v 1. polovině roku 2022 podařilo zrealizovat celkem 6 akcí. Většina se realizovala v jarním období,
kdy nám počasí opravdu přálo a hojná účast toho byla důkazem. Podle regionálního ročního plánu
aktivit CSV pro rok 2022 jsme zahajovali motivačním seminářem cíleným ke zvýšení účasti obcí
v soutěži Vesnice roku 2022. Následovala dlouho očekávaná akce s názvem Inspirativní pestrá krajina.
Opětovně jsme zařadili mezi portfolio akcí 2 webináře k příjmu Jednotné žádosti 2022. Téma
inovativních přístupů ke zdrojům a úsporám energie venkovského prostoru oslovilo tentokráte
účastníky z Pobeskydí, Frýdlantska a Jablunkovska. Největší počet účastníků jsme zaznamenali
v Novém Jičíně na 2-denní konferenci zaměřené na venkovský cestovní ruch. A nakonec jsme se vydali
v rámci cyklu „Učíme se navzájem“ za poznáním a novými zážitky a zkušenostmi do Jihomoravského
kraje. Spolupráce se všemi partnery Sítě, kteří se rozhodli v rámci aktivit CSV zorganizovat některou ze
zmíněných akcí, byla příjemná a výsledek splnil očekávání jak naše, tak především účastníků.

Soutěž Vesnice roku 2022: Podněty, inspirace, motivace – ve spolupráci s partnerem Sítě SPOV
MsK (Spolek pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje) byl opětovně připraven seminář s názvem
„Vesnice roku 2022: Podněty, inspirace, motivace“. Do plánu aktivit CSV byl zařazen na základě zájmu
především starostů kraje za účelem získání přehledných informací o soutěži jak ze strany hodnotitelů
komise, tak již zúčastněných a oceněných obcí. Finálním cílem byla podpora motivace k účasti v soutěži
Vesnice roku 2022, zvláště po 2-letém období, kdy se soutěž nekonala. Prezentace přednášejících
poskytly přehledné informace o průběhu a podmínkách celé soutěže, o jednotlivých kategoriích.
Inspirací a velkým přínosem byla vystoupení zástupců již zúčastněných a ohodnocených obcí, hlavně
díky tomu, že se spontánně podělili o své zkušenosti a současně doporučili to, co považovali v soutěži
za nejdůležitější. Milým hostem semináře byl Jiří Řezníček, starosta vítězné obce Tučín, který poutavě
hovořil o zkušenostech coby účastníka evropského kola soutěže. Závěrečné diskuze napříč všemi
účastníky semináře významně rozšířily obzor potenciálním soutěžícím a přinesly řadu praktických rad
a doporučení.
Inspirativní pestrá krajina – kde je vůle, tam je cesta - hlavním tématem semináře bylo sucho
a jeho důsledky pro krajinu, lesy a zemědělství. Seminář byl připraven z iniciativy MAS Frýdlantsko –
Beskydy, které se podařilo sestavit velice pestrý a zajímavý program. Jednotliví prezentující přiblížili
možnosti správného hospodaření s vodou a zadržování vody v krajině. Velmi zajímavou byla
prezentace mladého hospodáře, včelaře, myslivce a rybáře Marka Daňhela, který se již od počátku
svého působení snaží hospodařit za účelem podpory biodiverzity. Je tedy oprávněným nositelem
Stříbrné medaile v rámci programu Asociace soukromého zemědělství (ASZ) ČR Pestrá krajina 2020.
Příběh zemědělské farmy v krajině nám velice poutavým výkladem doplněným autentickými
historickými fotografiemi přiblížil hospodář a majitel místní rodinné farmy Miroslav Herot. Současně
byly prezentovány projekty, jejichž úspěšná realizace byla podpořena prostřednictvím opatření
LEADER/Program rozvoje venkova (PRV). Cílem semináře bylo také informovat o připravovaných
intervencích vyplývajících z nové SZP (společná zemědělská politika), zaměřených hlavně na pestrost
a stabilitu krajiny. V této souvislosti nás seznámil s připravovanou intervencí Agrolesnictví
a zalesňování zemědělské půdy aktivní partner CSV Jiří Michalisko, oceněný Stříbrnou medailí v rámci
programu ASZ ČR Pestrá krajina 2021.

Seminář k příjmu Jednotné žádosti 2022 - díky realizovaným „webinářům“ se podařilo informovat
žadatele o změnách v Jednotné žádosti (JŽ) pro rok 2022, zlepšit orientaci při zpracování a podávání
žádostí k čerpání finančních prostředků z PRV, přispět ke zvýšení informovanosti o možnostech využití
dotačních titulů v rámci PRV. V průběhu 2 webinářů byla rovněž představena CSV, její význam a hlavní
aktivity a zpropagována soutěž Regionální potravina 2022. Hlavních programových bodů webinářů se
ujal Ing. Lubomír Smrček, konzultant a poradce v zemědělství, akreditovaný MZe. Jako již tradičně byla
jeho prezentace přehledná a poskytla potřebnou orientaci v problematice administrace JŽ díky
přehlednému shrnutí nejdůležitějších povinných údajů a změn v aktuálním roce. Zajímavá forma
prezentace pokládáním otázek a vzápětí poskytnutím plnohodnotné odpovědi zpřehlednila
prezentovanou problematiku a přitáhla větší pozornost posluchačů. I tak byla účast, oproti osobní
formě pořádání seminářů k JŽ v minulosti, výrazně nižší.
Moderní minulost V: inovativní přístupy ke zdrojům a úsporám energie venkovského
prostoru - účelem a obsahem semináře s exkurzí připraveného ve spolupráci s MAS Jablunkovsko byly
prezentace realizovaných projektů dobré praxe a sdílení zkušeností potřebných k realizaci inovativních
řešení k dosažení energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie ve venkovském
prostoru, v zemědělských a lesnických provozech. Exkurzní část byla zahájena v ZD Hraničář Loděnice,
které již více než 10 let provozuje bioplynovou stanici a střešní instalaci fotovoltaické elektrárny.
Účastníci byli seznámeni s technologiemi obnovitelných zdrojů energie (OZE) v podmínkách podniku,
s praktickými přínosy i problémy pro provozovatele i životní prostředí. Starosta obce Mikolajice Martin
Krupa představil koncept úspor energie propojením obecních objektů (obecní úřad, hospoda, hasičárna,
obchod) do energetického mikrogridu. Ve venkovském prostoru dále v obci využívají místní zdroje
energie, např. biomasu či energii ze slunce. Velmi zajímavé bylo seznámit se s unikátní technologií na
biomasu - kontejnerovou jednotkou WaVE, která zajišťuje společnou výrobu elektřiny a tepla (tzv.
kogenerace). Přehledná přednáška o OZE Petra Chrousta, který byl průvodcem celé akce, shrnula
podstatu problematiky a doplnila výklad starosty o další odborné „energetické“ znalosti a zkušenosti.
Poslední navštívenou lokalitou bylo Město Budišov nad Budišovkou. Tam nám byla prezentována malá
lokální distribuční síť pro distribuci tepla a elektřiny s prvky SMART GRID – inteligentní řídicí systém
a řízení spotřeby - pro tři objekty (škola, obecní úřad, kulturní dům), která je v majetku Města Budišov
nad Budišovkou.
Venkovský cestovní ruch – šance místních komunit - program 2-denní konference byl zacílen na
prezentaci příkladů realizací z PRV sloužící k přímé čí nepřímé podpoře venkovského cestovního ruchu.
Dále na organizační i socioekonomická témata vážící se k problematice venkovského cestovního ruchu,
bez nichž nelze úspěšně a efektivně plánovat budoucí investice z PRV do lokální podpory cestovního
ruchu. Klíčový akcent byl kladen na racionalitu a efektivitu vynakládání prostředků z veřejných zdrojů
tak, aby došlo k reálné podpoře tohoto ekonomického sektoru bez fatálních škod na prostředí a stabilitě
místních komunit. Příklady realizovaných projektů z PRV zacílených na rozvoj návštěvnické
infrastruktury a podporu investic na založení a rozvoj nezemědělských činností z pohledu kontrolorů
SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) komentoval Radim Petr, vedoucí Oddělení metodiky LEADER
SZIF v Praze. Především prostřednictvím fotografií z kontrolních pracovišť napříč ČR poukazoval na
chybné a nevhodně zvolené kroky a postupy při administraci projektů (realizovaných z opatření
LEADER/článku 20 (muzea, expozice, stezky, veřejná prostranství apod.). Konference byla realizována
pod taktovkou MAS Lašsko, uskutečnila se v Hotelu Praha v Novém Jičíně, exkurzní část proběhla
v příměstské rekreační zóně Skalka, kde byly účastníkům mimo jiné prezentovány projekty,
realizované za podpory dotací z PRV městem Nový Jičín, Kamenné divadlo a Zvěrokruhová zahrada.
Přizvaní hosté se zúčastnili se zájmem celé konference, aby se mohli dále inspirovat, ale také
doplňovat svými poznatky a zkušenostmi prezentace svých kolegů. To samozřejmě velmi ocenili všichni
zúčastnění.

Učíme se navzájem 6: CLLD a jeho aktuální výzvy - Velká potřeba sdílení příkladů dobré praxe,
zkušeností v rámci uplatňování metody CLLD (komunitně vedený místní rozvoj) mezi místními akčními
skupinami, zástupci SZIF a dalšími organizacemi působícími v oblasti CLLD – to byl hlavní záměr a cíl
semináře s exkurzí. Přípravy akce se zhostilo Krajské sdružení MAS NS MAS ČR Moravskoslezského kraje
v zastoupení manažera SCLLD (strategie CLLD) MAS Regionu Poodří Pavly Bělehrádkové. Díky ukázkám
projektů realizovaným v Jihomoravském kraji jsme se mohli sami přesvědčit a zhodnotit, jaká je podpora
projektů spolupráce klíčových aktérů při implementaci SCLLD. Navštívili jsme rodinnou farmu
Valihrachových v Krumvíři, oceněnou jako Farma roku 2018. Byli jsme seznámeni s jejich podnikatelskými
aktivitami zaměřenými jak na rostlinnou, tak na živočišnou výrobu a pěstování řady odrůd vinné révy.
Současně nám byly prezentovány i výsledky realizace mnohých projektů podpořených z PRV. Dále jsme
navštívili obce Bořetice, Kobylí a Křepice – území MAS Hustopečsko, která byla naším hostitelem. Michal
Zich, zástupce zmíněné MAS, pro nás připravil pestrý program, kdy nám představil vybrané úspěšně
realizované projekty podpořené dotacemi z PRV, opatření LEADER. V rámci semináře jsme se dozvěděli
mnoho informací o připravované intervenci SZP – zalesňování zemědělské půdy a agrolesnictví. Tento
směr byl prezentován díky odborně/teoretickým, ale i praktickým zkušenostem partnera Sítě - Českého
agrolesnického spolku a návštěvě Polní pokusné stanice v Žabčicích, pracoviště MENDELU Brno. Mnohé
dotazy jak ve školicí místnosti, tak v terénu, byly důkazem velkého zájmu zúčastněných o toto téma.

Zpracovala: Ing. Vanda Myšáková
Dne: 19. července 2022

