PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EVROPSKOU UNIÍ
ADMINISTROVANÉ V PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA (OPATŘENÍ 20.2)

ROK 2017:
Projekt

Projekt

Akce CSV NUTS 2 Jihozápad

Akce CSV NUTS 2 Jihovýchod

Cílem projektu je informovat veřejnost o Programu rozvoje
venkova, zvýšit o něm povědomí a informovanost tak, aby
se snadněji a účinněji realizoval rozvoj venkova, přičemž je
kladen rovněž důraz na podporu a rozvoj inovací v
zemědělství, lesnictví a potravinářství.

Cílem je zlepšení informovanosti veřejnosti (odborné i
laické) o politice rozvoje venkova, PRV a jeho přínosech,
vytvoření sítě aktérů rozvoje venkova a podpora jejich
spolupráce včetně přenosu znalostí, výměny zkušeností,
kontaktů a příkladů dobré/špatné praxe.

Projekt

Projekt

Akce CSV NUTS 2 Severozápad

Akce CSV NUTS 2 Severovýchod

Cílem je propagace Programu rozvoje venkova, informování
veřejnosti o příkladech dobré/špatné praxe, udržování a
rozšiřování členské základy (tzv. partnerů CSV) a předávání
informací a znalostí aktérům ve venkovském prostoru.

Cílem je podpora informovanosti zemědělské veřejnosti o
Programu rozvoje venkova a dotační politice EU
v zemědělské výrobě, lesnictví, agroturistice, při zpracování
zemědělských i nezemědělských produktů, vzniku nových
technologií a nových produktů včetně podpory pozitivního
pohledu na obor zemědělství a farmářství u věkově mladé
zájmové skupiny.

Projekt

Projekt

Akce CSV NUTS 2 Střední Morava

Akce CSV NUTS 2
Moravskoslezsko

Cílem je vyšší informovanost aktérů podílejících se na
rozvoji venkovského prostoru, výměna informací a
zkušeností, přenos aktuálních poznatků od odborných a
vědeckých pracovníků a udržení a rozšíření základny
partnerů CSV jako podstatné komunikační platformy.

Cílem je zvýšit kvalitu provádění politiky rozvoje venkova a
podpořit informovanost veřejnosti, podílející se na rozvoji
venkova včetně zvýšení jejího povědomí o aktivitách, které
směřují k propagaci a správné a kvalitní implementaci
Programu rozvoje venkova.

Projekt

Akce CSV NUTS 2 Střední Čechy
Cílem je zvýšit informovanost o Programu rozvoje venkova,
o aktivitách CSV a jejich partnerů a předávání zkušeností z
realizace projektů Programu rozvoje venkova, což povede k
lepší připravenosti potencionálních žadatelů o dotace.

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EVROPSKOU UNIÍ
ADMINISTROVANÉ V PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA (OPATŘENÍ 20.2)

ROK 2018:
Projekt

Projekt

Celostátní síť pro venkov – akce
NUTS 2 Střední Morava

Celostátní síť pro venkov - akce
CSV NUTS 2 Moravskoslezsko

Cílem je předání informací, poznatků a příkladů dobré praxe
a tím zvýšení efektivnosti realizace politiky rozvoje venkova,
zvýšení zapojení zúčastněných stran do jejího provádění,
pozitivní motivace aktérů podílejících se na rozvoji
venkovského prostoru, zvýšení informovanosti odborné i
laické veřejnosti o aktivitách CSV a tím i zvýšení zájmu o
toto téma ze strany veřejnosti.

Cílem je zvýšení informovanosti odborné i laické veřejnosti
o politice rozvoje venkova, PRV a jeho přínosech,
shromažďování příkladů projektů PRV, podpora sítě aktérů
rozvoje venkova a jejich spolupráce, zvýšení kvality života
ve venkovských oblastech, podpora šetrného využívání
místních zdrojů, inovací a nových technologií.

Projekt

Projekt

Celostátní síť pro venkov – akce
NUTS 2 Střední Čechy

Celostátní síť pro venkov - akce
NUTS 2 Severozápad

Cílem je podpora informovanosti skupiny subjektů
zabývajících se zemědělskou výrobou, zpracováním
zemědělských i nezemědělských produktů, lesnictvím a
agroturistikou
včetně
podpory
vzniku
nových
technologických postupů a nových produktů, sběr příkladů
dobré praxe v rámci PRV a informování široké veřejnosti.

Cílem je propagace Programu rozvoje venkova 2014-2020
včetně příkladů dobré a špatné praxe a propagace partnerů
CSV, tedy zvýšení informovanosti široké veřejnosti o
možnostech podpory projektů z PRV a s tím související
navýšení počtu potencionálních žadatelů správně
informovaných o možném čerpání dotací z PRV.

Projekt

Projekt

Celostátní síť pro venkov – akce
NUTS 2 Jihozápad

Celostátní síť pro venkov - akce
CSV NUTS 2 Severovýchod

Cílem je zvýšení informovanosti o politice rozvoje venkova,
šíření příkladů dobré i špatné praxe a sdílení zkušeností z
realizace projektů PRV, což poslouží k novým aktivitám v
rámci rozvoje venkova a ke zlepšení kvality provádění a
čerpání PRV 2014-2020.

Cílem je zvýšení efektivnosti realizace politiky rozvoje
venkova a zapojení zúčastněných stran do jejího provádění
prostřednictvím předaných informací, poznatků a příkladů
dobré praxe, vyměněných a sdílených zkušeností z iniciace
a realizace projektů v rámci PRV.

Projekt

Celostátní síť pro venkov - akce
CSV NUTS 2 Jihovýchod
Cílem je informování laické a odborné zemědělské,
zpracovatelské a lesnické veřejnosti o CSV a PRV,
shromažďování příkladů projektů PRV, podpora sítě aktérů
rozvoje venkova a jejich spolupráce, posílení venkovské
komunity a tím zvýšení kvality života ve venkovských
oblastech, přenos znalostí, výměna zkušeností a příkladů
dobré/špatné praxe.
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ROK 2019:
Projekt

Projekt

Celostátní síť pro venkov - akce
NUTS 2 Střední Čechy - 2019

Celostátní síť pro venkov - akce
NUTS 2 Jihozápad - 2019

Cílem je zvýšení efektivnosti realizace politiky rozvoje
venkova a zapojení zúčastněných stran do jejího provádění
prostřednictvím předaných informací, poznatků a příkladů
dobré praxe, vyměněných a sdílených zkušeností z iniciace
a realizace projektů v rámci PRV.

Projekt

Cílem projektu je zvýšení informovanosti odborné i laické
veřejnosti o politice rozvoje venkova, PRV a jeho přínosech,
shromažďování příkladů projektů PRV pomocí akcí CSV.
Důraz je kladen na podporu sítě aktérů rozvoje venkova
a jejich spolupráce, zvýšení kvality života ve venkovských
oblastech, podporu šetrného využívání místních zdrojů,
inovací a nových technologií.
Projekt

Celostátní síť pro venkov - akce
NUTS 2 Severozápad - 2019

Celostátní síť pro venkov - akce
NUTS 2 Severovýchod - 2019

Cílem projektu je informování laické a odborné zemědělské,
zpracovatelské a lesnické veřejnosti o CSV a PRV,
shromažďování příkladů projektů PRV, podpora sítě aktérů
rozvoje venkova a jejich spolupráce, posílení venkovské
komunity a tím zvýšení kvality života ve venkovských
oblastech, přenos znalostí, výměna zkušeností a příkladů
dobré/špatné praxe.

Cílem projektu je podpora informovanosti skupiny subjektů
zabývajících se zemědělskou výrobou, zpracováním
zemědělských i nezemědělských produktů, lesnictvím
a agroturistikou
včetně
podpory
vzniku
nových
technologických postupů a nových produktů, sběr příkladů
dobré praxe v rámci PRV a informování široké veřejnosti.

Projekt

Projekt

Celostátní síť pro venkov – akce
NUTS 2 Jihovýchod - 2019

Celostátní síť pro venkov - akce
CSV NUTS 2 Střední Morava - 2019

Cílem projektu je zvýšení informovanosti o politice rozvoje
venkova, šíření příkladů dobré i špatné praxe a sdílení
zkušeností z realizace projektů PRV, což poslouží k novým
aktivitám v rámci rozvoje venkova a ke zlepšení kvality
provádění a čerpání PRV 2014-2020.

Cílem projektu je předání informací, poznatků a příkladů
dobré praxe realizace politiky rozvoje venkova, zvýšení
zapojení zúčastněných stran do jejího provádění, pozitivní
motivace aktérů podílejících se na rozvoji venkovského
prostoru, zvýšení informovanosti odborné i laické veřejnosti
o aktivitách CSV a tím i zvýšení zájmu o toto téma ze strany
veřejnosti a aktivních aktérů na venkově.

Projekt

Celostátní síť pro venkov - akce
CSV NUTS 2 Moravskoslezsko 2019
Cílem projektu je propagace Programu rozvoje venkova
2014-2020 včetně příkladů dobré a špatné praxe
a propagace partnerů CSV, tedy zvýšení informovanosti
široké veřejnosti o možnostech podpory projektů z PRV
a s tím související navýšení počtu potencionálních žadatelů
správně informovaných o možném čerpání dotací z PRV.

