PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EVROPSKOU UNIÍ
ADMINISTROVANÉ V PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA (OPATŘENÍ 20)

ROK 2015 - 2016:
Projekt

Projekt

Nové dotační možnosti v PRV a
výměna zkušeností z minulého
programovacího období

Výměna zkušeností s PRV a
příklady dobré praxe
prostřednictvím exkurzí po ČR

Cílem
je
informovanost
potencionálních
žadatelů Cílem je podpora zájmu odborné i laické veřejnosti o
prostřednictvím realizace různých akcí, na kterých budou zapojení se do venkovského prostředí včetně rozvoje
široké zemědělské veřejnosti předány aktuální informace. vesnic.
Dalším cílem je diskuze nad příklady dobré a špatné praxe
s cílem minimalizovat chybovost u podávání žádostí.

Projekt

Projekt

Za příklady dobré praxe PRV
do zahraničí

Informační materiály - příklady
dobré praxe PRV

Cílem je podpora přenosu informací a zkušeností Cílem je prezentace přínosů realizovaných projektů
s Programem rozvoje venkova prostřednictvím exkurzí do Programu rozvoje venkova pro rozvoj regionů a podpora
zahraničí.
činnosti partnerů Celostátní sítě pro venkov.

Projekt

Projekt

Představení PRV a CSV na
regionálních akcích

Podpora společného setkávání
aktérů nad tématy rozvoje venkova

Cílem je zabezpečení informovanosti odborné i laické Cílem je podpora setkávání odborné i laické veřejnosti za
veřejnosti o novém Programu rozvoje venkova 2014–2020 a účelem poskytnutí prostoru ke společným diskuzím o
podpora zájmu široké veřejnosti o tento program rozvoji venkovského prostoru.
prostřednictvím příkladů praktického využití.

Projekt

Projekt

Podpora šíření dobré praxe
v rámci soutěže Vesnice roku,
PRV a rozvoje venkova

Zasedání regionálních a krajských
sítí k hodnocení roku 2015 a
přípravě aktiv na rok 2016

Cílem je zajištění seznámení s aktivitami, které podporují Cílem je umožnění setkávání členů Celostátní sítě pro
rozvoj venkova a vedou k obnově tradic na venkově.
venkov a dalších partnerů na regionální a krajské úrovni
zaměřené na zhodnocení realizovaných aktivit v roce 2015 a
na přípravu aktivit na rok 2016.
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Projekt

Projekt

Podpora informování mladé
generace o dění na venkově

Regionální akce NUTS II
Moravskoslezsko

Cílem je podpora přenosu informací o Programu rozvoje Cílem je podpora zapojení zúčastněních stran do provádění
venkova 2014–2020 a oslovení cílové skupiny, mladé politiky rozvoje venkova, zajištění informovanosti širší
generace lidí.
veřejnosti o politice rozvoje venkova, možnostech
financování a podpory zemědělství v Moravskoslezském
kraji.

Projekt

Projekt

Regionální akce NUTS II
Střední Čechy

Regionální akce NUTS II
Severozápad

Cílem je podpora zapojení zúčastněních stran do provádění
politiky rozvoje venkova, zajištění informovanosti širší
veřejnosti o politice rozvoje venkova, možnostech
financování a podpory zemědělství ve Středočeském kraji.

Cílem je podpora zapojení zúčastněních stran do provádění
politiky rozvoje venkova, zajištění informovanosti širší
veřejnosti o politice rozvoje venkova, možnostech
financování a podpory zemědělství v regionu Severozápad.

Projekt

Projekt

Regionální akce NUTS II
Jihozápad

Regionální akce NUTS II
Jihovýchod

Cílem je podpora zapojení zúčastněních stran do provádění
politiky rozvoje venkova, zajištění informovanosti širší
veřejnosti o politice rozvoje venkova, možnostech
financování a podpory zemědělství v regionu Jihozápad.

Cílem je podpora zapojení zúčastněních stran do provádění
politiky rozvoje venkova, zajištění informovanosti širší
veřejnosti o politice rozvoje venkova, možnostech
financování a podpory zemědělství v regionu Jihovýchod.

Projekt

Projekt

Regionální akce NUTS II
Střední Morava

Regionální akce NUTS II
Severovýchod

Cílem je podpora zapojení zúčastněních stran do provádění
politiky rozvoje venkova, zajištění informovanosti širší
veřejnosti o politice rozvoje venkova, možnostech
financování a podpory zemědělství v regionu Střední
Morava.

Cílem je podpora zapojení zúčastněních stran do provádění
politiky rozvoje venkova, zajištění informovanosti širší
veřejnosti o politice rozvoje venkova, možnostech
financování
a
podpory
zemědělství
v
regionu
Severovýchod.
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Projekt

Rozvoj venkova a zemědělství výměna zkušeností

Projekt

Vzdělávací aktivity na podporu
výkonu agendy CSV

Cílem je zajištění možností setkávání členů Celostátní sítě Cílem je zabezpečení vzdělávání pracovníků vykonávajících
pro venkov a dalších partnerů na regionální a krajské úrovni agendu Celostátní sítě pro venkov za účelem jejich lepší
zaměřené na zhodnocení realizovaných aktivit v roce 2015. orientace v této problematice.

Projekt

Projekt

Informační a propagační
materiály

CLLD, MAS a nové programové
období

Cílem je zajištění informačně propagačních materiálů Cílem je zajištění informovanosti a poskytnutí prostoru
souvisejících s aktivitami Celostátní sítě pro venkov a k diskuzi o metodě komunitně vedeného místního rozvoje
příklady best practice.
(CLLD) a Místních akčních skupinách v programovém
období 2014–2020.
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ROK 2017:

Projekt

Informační materiály CSV 2017+

Projekt

Školení koordinátorů CSV

Cílem je zvýšit zájem o zapojení se do rozvoje venkovského
prostoru u místních aktérů, dále prostřednictvím
informačních a propagačních materiálů seznámit veřejnost
s aktivitami CSV, politikou rozvoje venkova a budoucí
žadatele o dotace z PRV seznámit s možnostmi financování.

Cílem je zvýšit a rozšířit krajským koordinátorům CSV
prostřednictvím školení a výuky tzv. „měkkých dovedností“
jejich kvalifikaci v komunikačních a propagačních
dovednostech, v oblasti týmové spolupráce a při zvládání
stresových a vypjatých situací.

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

ESTONSKO - poznávací exkurze za Akce CSV NUTS 2 Severovýchod
projekty PRV
Cílem je propojování MAS na nadnárodní úrovni, čímž aktéři
z obou zemí získají nové zkušenosti a nové poznatky od
svých kolegů ze zahraničí, tj. bude vytvořen prostor pro
odbornou diskuzi a možnost navázání mezinárodní
spolupráce, kdy lze vzájemně sdílet příklady dobré praxe a
získané informace použít k zefektivnění činnosti na obou
stranách.

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.
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Projekt

Akce CSV NUTS 2 Střední Čechy

Projekt

Akce CSV NUTS 2 Severozápad

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.

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.

Projekt

Projekt

Tématická pracovní skupina
"Sociální zemědělství - návrh
systému opatření pro podmínky
ČR"

Tématická pracovní skupina
"Ovocné stromy v krajině s vazbou
na krátké dodavatelské řetězce“

Cílem je sdružování členů v rámci této TPS, kteří se dané
problematice věnují a v praxi ji v různých podobách řeší,
návrh systému opatření vhodných pro podmínky ČR, které
budou podporovat a propagovat sociální zemědělství.
Dalším cílem je nastavení doplňkových podpor sociálního
zemědělství a to např. i prostřednictvím Programu rozvoje
venkova v rámci aktualizace programového dokumentu.

Cílem je sdružování členů této TPS a nasměrování
konkrétních aktivit tak, aby byla plně využita možnost
dotační podpory ovocnářství a následného zpracování
vypěstovaného ovoce s vazbou na krátké dodavatelské
řetězce. Dalším cílem je řešení problematických otázek
v zemědělství, zejména problému sucha a pěstování ovoce
v suchem ohrožené zemědělské krajině.

Projekt

Zahraniční pracovní cesta - CSV,
Nicosia - Kypr
Cílem je získání informací z oblasti sociálního zemědělství a
jejich následné využití v českých poměrech v aplikaci na
nově vzniklou Tematickou skupinu Sociální zemědělství,
financovanou prostřednictvím opatření 20.2 Celostátní síť
pro venkov.
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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 rovněž udržení a
rozšíření členské základny partnerů sítě, jako podstatné
komunikační platformy.

Cílem je zvýšení informovanosti odborné i laické veřejnosti
o politice rozvoje venkova, Programu rozvoje venkova 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, posílení venkovské komunity, podpora
místních výrobků a přenos znalostí a zkušeností včetně
příkladů dobré/špatné praxe.

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 Programu rozvoje venkova a
informování široké veřejnosti o politice rozvoje venkova a o
čerpání dotací z PRV 2014–2020.

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 Programu rozvoje venkova
a s tím související navýšení počtu potencionálních žadatelů
správně informovaných o možném čerpání dotačních
prostředků 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 Programu rozvoje venkova, 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 Programu rozvoje venkova.
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Projekt

Celostátní síť pro venkov - akce
CSV NUTS 2 Jihovýchod

Projekt

Fotosoutěž CSV 2018

Cílem je informování laické a odborné zemědělské,
zpracovatelské a lesnické veřejnosti o CSV a Programu
rozvoje venkova, 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 a smyslem fotosoutěže je propagovat činnost CSV a
Program rozvoje venkova, tj. zvýšit povědomí veřejnosti o
činnosti CSV a o PRV a zvýšit zájem široké veřejnosti o
venkov a jeho rozvoj. Cílem je rovněž získání licencovaných
fotografií přírody a lidí na českém a moravském venkově od
účastníků soutěže, které CSV může dále použít ke své
činnosti a propagaci.

Projekt

Projekt

Návrh a realizace propagačních
bannerů, vlajek, plakátů, her a
ubrusů pro Celostátní síť pro
venkov

Propagační a informační nástěnná
vitrína na PRV 2014-2020

Cílem projektu je výroba propagačních a informačních
materiálů pro Celostátní síť pro venkov. Budou vyrobeny
bannery s propagací PRV 2014–2020 a informacemi o
činnostech CSV. Dále budou vyrobeny informační vlajky
CSV pro větší důraz na propagační stánky CSV, na kterých
se finančně Celostátní síť pro venkov podílí. Budou
vyrobeny ubrusy pro zkvalitnění prezentace CSV, hra pro
mládež na pořádané propagační akce se zemědělskou
tématikou a plakáty propagující regionální odbory v sedmi
českých regionech.

Cílem je propagace Programu rozvoje venkova 2014–2020
prostřednictvím 3D plakátu tematicky zaměřeného na
jednotlivé operace/opatření PRV, které na něm budou
graficky znázorněny a popsány. Dojde tak ke zvýšení
informovanosti a povědomí veřejnosti o účelu PRV včetně
získání informace, kde se mohou zájemci dozvědět o PRV
více.

Projekt

Zahraniční pracovní cesty CSV
Cílem celého projektu a jednotlivých setkání s ostatními
kolegy z EU je zlepšení aktivit CSV, jejich rozšíření a
rozmanitost včetně inspirace na úseku propagace
Programu rozvoje venkova a předávání praktických
zkušenosti s kolegy podílejících se na realizaci cílů CSV po
celé EU.
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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.

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

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

Projekt

Celostátní síť pro venkov - akce
CSV NUTS 2 Moravskoslezsko 2019

Informační/propagační materiály
CSV 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.

Cílem projektu je zajistit informačně propagační materiály
typu semínka, tiskoviny, hry nebo kancelářské potřeby,
které zajímavou formou předají základní informace o
možnostech čerpání dotací z PRV nebo o aktivitách CSV.
Tyto materiály ponesou informační stopu o PRV a CSV a
které zvýší nebo prohloubí povědomí o dotačním titulu PRV.
Informačně propagační materiály budou k dispozicích
zájemcům o informace na akcích CSV.

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EVROPSKOU UNIÍ
ADMINISTROVANÉ V PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA (OPATŘENÍ 20)
Projekt

Projekt

Ochutnávka kvalitních potravin v
rámci prezentace CSV na
zahraničním veletrhu v Bruselu

Komplexní rozvojový program
koordinátorů CSV

Cílem projektu je prezentace Celostátní sítě pro venkov na
konferenci pořádané Evropskou sítí pro rozvoj venkova
(ENRD) v dubnu 2019 v Bruselu. Pro tuto prezentaci byl
vybrán projekt CSV na propagaci PRV formou netradičně
nafocených 360°fotografií ve speciálních brýlích, které
umožní vidět projekty v tzv. virtuální realitě. Vzhledem k
tomu, že se jedná o propagaci projektů zaměřených na
zemědělství a potravinářství, bude tato propagační aktivita
doplněná o ochutnávku regionálních potravin.

Cílem projektu je realizování seminářů, které přispějí ke
zlepšení komunikace v týmu CSV a tím i ke zlepšení
propagace PRV. V rámci projektu bude realizovány 4
dvoudenní semináře koordinátorů CSV obsahující:
- rozvoj týmové spolupráce,
- rozvoj kvality komunikace s partnery CSV a se zájemci o
informace z PRV,
- snížení stresu na pracovišti,
- follow-up workshop shrnující probraná témata umožňující
sdílení dobrých zkušeností z praxe.

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EVROPSKOU UNIÍ
ADMINISTROVANÉ V PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA (OPATŘENÍ 20)

ROK 2020:
Projekt

Projekt

Celostátní síť pro venkov 2020 akce NUTS 2 Střední Čechy

Celostátní sít pro venkov 2020 akce NUTS 2 Jihozápad

Cílem projektu je šíření informací o Programu rozvoje
venkova, Celostátní sítě pro venkov a pozitivní činnosti
jejich partnerů a spolupracovníků, ale je také předpokladem
pro informování a oslovení nejširší veřejnosti a
potencionálních žadatelů o dotace s cílem budoucího
úspěšného a efektivního čerpání prostředků PRV.

Cílem projektu je naplnění akčního plánu Sítě, šíření
hlavních myšlenek Sítě, vytvoření kompletní nabídky
informací od různých aktérů působících v dotačním titulu
PRV. Výsledkem bude zvýšení odbornost, zvýšení
konkurenceschopnosti subjektů, informovanost účastníků
akcí by se měla prolínat informacemi z veřejného sektoru,
jak od odborných pracovníků, tak od aktivních žadatelů z
PRV, kteří sdílí své zkušenost a tím podpoří budoucí
žadatele.

Projekt

Projekt

Celostátní sít pro venkov 2020 akce NUTS 2 Severozápad

Celostátní sít pro venkov 2020 akce NUTS 2 Severovýchod

Cílem projektu je propagace Programu rozvoje venkova
2014–2020 v NUTS 2 Severozápad. Dílčími aktivitami
projektu jsou akce CSV, které jsou připravované na základě
Regionálního ročního prováděcího plánu. Podstata projektu
je především šíření informací o PRV a informování o
možnostech podpory projektů z PRV. Projekty jsou
směřovány pro odbornou i širokou veřejnost a na
potencionální žadatele o dotace z PRV.

Cílem projektu je zajištění činnosti Celostátní sítě pro
venkov na úrovni regionu NUTS 2 Severovýchod v souladu
s Akčním plánem Celostátní sítě pro venkov pro období
2014–2020 a schváleným Regionálním ročním prováděcím
plánem (RRPP) pro rok 2020. RRPP vymezuje pro rok 2020
rozsáhlý soubor informačních, komunikačních a síťovacích
aktivit, které se zaměřují na potřebu komunikovat s cílovými
skupinami témata a priority dotační politiky s akcentem na
realizaci společné zemědělské politiky, resp. politiky
rozvoje venkova.

Projekt

Projekt

Celostátní sít pro venkov 2020 akce NUTS 2 Jihovýchod

Celostátní sít pro venkov 2020 akce NUTS 2 Střední Morava

Cílem projektu je naplňování Akčního plánu CSV formou
dílčích aktivit zaměřených na sdílení příkladů dobré praxe z
Programu rozvoje venkova, přenosu aktuálních poznatků,
zkušeností a informací v oblasti PRV směrem k zájemcům o
tuto problematiku; propojení mezi sebou aktéry
venkovského prostoru a motivace ke vzájemné spolupráci a
nastartování tak proces vzniku nových podnikatelských
možností. Celý projekt je kombinací informačního a
praktického charakteru. Jako celek je zaměřen zejména na
odbornou zemědělskou veřejnost a mladé začínající
zemědělce, v neposlední řadě též propojí členy veřejné
správy, odborné pracovníky a osoby podílející se na rozvoji
venkova a umožní sdílení výsledků jejich dosavadní práce.

Cílem projektu je realizace aktivit Celostátní sítě pro venkov
na území NUTS 2 Střední Morava. Akce, které budou v rámci
projektu realizovány, jsou zaměřeny primárně na sdílení
příkladů dobré a špatné praxe z PRV, naplňování akčního
plánu Sítě a přenosu aktuálních poznatků a informací v
oblasti PRV směrem k zájemcům o tuto problematiku.
Cílovou skupinou projektu jsou především potenciální
žadatelé z PRV, zpracovatelé žádostí, odborná i laická
veřejnost a v neposlední řadě také partneři CSV. Projekt si
klade za cíl především zlepšit informovanost žadatelů, snížit
chybovost podávaných žádostí a tím i zefektivnit celý
proces administrace. Zároveň také zvýšit informovanost o
PRV u širší veřejnosti a současně utvářet dobré podmínky
pro další zájem potenciálních žadatelů.

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EVROPSKOU UNIÍ
ADMINISTROVANÉ V PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA (OPATŘENÍ 20)
Projekt

Projekt

Celostátní sít pro venkov 2020 akce NUTS 2 Moravskoslezsko

Propagační aktivity CSV v médiích

Cílem projektu je podpora rozvoje politiky venkova,
především ve vazbě na Program rozvoje venkova 2014–
2020. Projekt bude realizován na území Moravskoslezského
kraje, v případě exkurzí rovněž v jiných krajích a také jiných
zemích EU. Nejčastějšími formami budou nejrůznější typy
vzdělávacích akcí spojené s praktickými ukázkami a
propagace PRV a CSV na propagačních akcích, v médiích
apod. Sdílení zkušeností, inspirace a předávání poznatků a
znalostí mezi účastníky akcí by mělo vést nejen k rozvoji
venkovského prostoru, ale mělo by přinést také zpětnou
vazbu za účelem nastavení co nejpříznivější zemědělské
politiky, potažmo nejúčinnějších dotačních programů pro
žadatele z PRV.

Cílem projektu je seznámit širokou veřejnost s úspěšně
zrealizovanými projekty PRV a s aktivitami CSV, které jsou
na propagaci těchto projektů zaměřené. V rámci projektu
budou pořízeny krátká videa se zaměřením na rozhovory s
úspěšnými žadateli z PRV. Tato videa budou prezentovaná
na propagačních akcích CSV nebo SZIF a webových
stránkách www.szif.cz a sociálních sítích. Součástí projektu
je i prezentace v periodiku se zemědělskou tématikou. Zde
budou témata zvolená na základě potřeby - aktuální témata
řešená v PRV nebo pozvánky na akce CSV.

Projekt

Propagace CSV a PRV
Cílem projektu je především zajistit předání informací,
poznatků a příkladů dobré praxe a tím zvýšení efektivnosti
realizace politiky rozvoje venkova a zvýšení zapojení
zúčastněných stran do jejího provádění. Předpokládaným
cílem je také vytvořit pozitivní motivaci a zvýšit
informovanost aktérů podílejících se na rozvoji
venkovského prostoru. Zvýšením informovanosti o těchto
aktivitách zajistit zvýšení zájmu o toto téma ze strany
veřejnosti.

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EVROPSKOU UNIÍ
ADMINISTROVANÉ V PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA (OPATŘENÍ 20)

ROK 2021:
Projekt

Projekt

Celostátní síť pro venkov 2021 akce NUTS 2 Střední Čechy

Celostátní sít pro venkov 2021 akce NUTS 2 Jihozápad

Cílem projektu je realizace aktivit Celostátní sítě pro
venkov, konkrétně pak pro rok 2021 na území NUTS 2
Střední Čechy. Akce, které budou v rámci projektu na
území realizovány, jsou zaměřeny primárně na sdílení
příkladů dobré a špatné praxe z PRV, naplňování akčního
plánu Sítě a přenosu aktuálních poznatků a informací z
oblasti PRV směrem k zájemcům o tuto problematiku.
Objeví se i nová témata jako jsou: Společná zemědělská
politika EU v období 2021–2027, využití nových "chytrých"
technologií, ochrana půdy a udržitelné hospodaření, vliv
klimatických změn na agropodnikání a lesní hospodářství,
role vody v krajině, apod. Cílovou skupinou projektu jsou
především potenciální žadatelé z PRV, zpracovatelé
žádostí, odborná i laická veřejnost a v neposlední řadě také
partneři CSV.

Cílem projektu je zvýšení zapojení zúčastněných stran do
provádění politiky rozvoje venkova, zvýšení kvality
provádění programů rozvoje venkova, informování širší
veřejnost a potencionálních příjemců o politice rozvoje
venkova a možnostech financování a také podpora inovace
v zemědělství, v produkci potravin, v lesnictví a ve
venkovském prostoru. Dále se budou v rámci projektu
pořádat akce tematicky zaměřené na soutěž Vesnice roku,
„ocenění Oranžová stuha“, akce tematicky zaměřené na
SZP 2020+ a zemědělství obecně. Dalším důležitým tématem
realizovaných akcí bude podpora implementace metody
komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

Projekt

Projekt

Celostátní sít pro venkov 2021 akce NUTS 2 Severozápad

Celostátní sít pro venkov 2021 akce NUTS 2 Severovýchod

Cílem projektu je zejména šíření informací o PRV a
informování o možnostech podpory projektů z PRV. Aktivity
jsou směřovány pro odbornou i širokou veřejnost a na
potencionální žadatele o dotace z PRV. Akce budou
realizované na území Ústeckého a Karlovarského kraje,
předpokládají co nejširší zapojení ze strany partnerů CSV,
ale i odborné a laické zemědělské veřejnosti.
Nejčastější formou dílčích aktivit projektu jsou semináře,
konference, setkání, exkurze a vzdělávací akce, dále účast
na propagačních akcích, ale i tvorba informačních
materiálů. Tyto aktivity jsou realizované ve spolupráci s
partnery CSV a dalšími aktivními subjekty Programu rozvoje
venkova.

Cílem projektu je podpora zvýšení kvality zapojení se
zúčastněných stran do provádění politiky rozvoje venkova,
zlepšení míry informovanosti široké veřejnosti a
potenciálních příjemců o možnostech financování PRV a
podpora
inovativních
přístupů
v
zemědělství,
potravinářství, lesnictví a v rozvoji venkovských oblastí. V
rámci projektu budou realizovány nejrůznější typy aktivit:
semináře/webináře, odborné konference, workshopy,
informační a propagační materiály, propagační akce, terénní
exkurze, zahraniční a tuzemské exkurze, propagace PRV a
CSV - různými formami, setkání, týkající se projektových i
neprojektových operací PRV 2014–2020 včetně SCLLD a
sdílení příkladů dobré praxe a zkušeností s realizací
projektů se spoluúčastí finančních prostředků Evropské
unie a přípravy SZP pro období 2021+.

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EVROPSKOU UNIÍ
ADMINISTROVANÉ V PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA (OPATŘENÍ 20)
Projekt

Projekt

Celostátní sít pro venkov 2021 akce NUTS 2 Jihovýchod

Celostátní sít pro venkov 2021 akce NUTS 2 Střední Morava

Cílem projektu je naplňování Akčního plánu CSV formou
dílčích aktivit zaměřených na sdílení příkladů dobré praxe z
Programu rozvoje venkova, přenosu aktuálních poznatků a
informací v oblasti PRV směrem k zájemcům o tuto
problematiku; propojení aktérů venkovského prostoru a
motivace ke vzájemné spolupráci a nastartování procesu
vzniku nových podnikatelských možností.
Celý projekt je kombinací informačního a praktického
charakteru. Jako celek je zaměřen zejména na odbornou
zemědělskou veřejnost a mladé začínající zemědělce, v
neposlední řadě též propojí členy veřejné správy, odborné
pracovníky a osoby podílející se na rozvoji venkova a
umožní sdílení výsledků jejich dosavadní práce.
Projekt je tvořen dílčími aktivitami - exkurze v ČR, zahraniční
exkurze, semináře, webináře, setkání, propagační aktivity
nebo informační tiskoviny.
Snahou aktivit realizovaných v rámci projektu je také zpětný
přenos informací směrem k řídícím orgánům.

Cílem projektu především vytvoření vhodných podmínek
pro přenos aktuálních informací a sdílení zkušeností a
poznatků v oblasti čerpání podpory z PRV. Projekt je tvořen
řadou dílčích aktivit. V rámci projektu budou realizovány
exkurze, workshopy, semináře, setkání, propagační aktivity
nebo tiskoviny. Akce, které budou v rámci projektu
realizovány, jsou zaměřeny na sdílení příkladů dobré praxe
z PRV, naplňování akčního plánu Sítě a přenosu aktuálních
poznatků a informací v oblasti PRV směrem k zájemcům o
tuto problematiku. Akce si kladou za cíl propojit členy
veřejné správy, odborné pracovníky a osoby podílející se na
rozvoji venkova a umožnit jim sdílení výsledků jejich
dosavadní práce. Snahou aktivit realizovaných v rámci
projektu je také zpětný přenos informací směrem k řídícím
organům a zajištění zpětné vazby. Plynulý tok informací je
jedním ze základních předpokladů pro efektivní fungování a
rozvoj aktivit v oblasti politiky rozvoje venkova.

Projekt

Projekt

Celostátní sít pro venkov 2020 akce NUTS 2 Moravskoslezsko

Propagace projektů z Programu
rozvoje venkova na mediálních
platformách

Cílem projektu je zlepšení implementaci PRV, zvýšení
zapojení zúčastněných stran do provádění politiky rozvoje
venkova, posílení kvality realizovaných projektů z PRV,
informování široké veřejnost o možnostech financování,
podpoření inovací v zemědělství, produkce potravin a
lesnictví.
Nejčastější formou dílčích akcí projektu jsou setkání,
semináře, konference, on-line setkání a vzdělávací akce,
dále účast na propagačních akcích, tvorba zajímavých
informačně-propagačních materiálů. Vše za předpokladu
spolupráce především s partnery CSV a dalšími aktivními
subjekty venkovského prostoru. Cílovou skupinu pak tvoří
všichni potenciální žadatelé z PRV, zemědělská veřejnost,
příjemci dotací, partneři a spolupracující subjekty s CSV,
zástupci státní správy, neziskových organizací, odborná
veřejnost a všichni, kterým záleží na zkvalitnění života
venkovských oblastí.

Cílem projektu je tvorba videoreportáží, díky kterým je
možné šířit povědomí o přínosech projektů realizovaných v
rámci Programu rozvoje venkova mezi více potenciálních
žadatelů. Tyto videa je možné také promítat v rámci veletrhů,
či seminářů, konferencí a webinářů.
Videoreportáže o jednotlivých projektech PRV a odborný
výklad o přínosech realizovaných projektů pro žadatele.
Plán minimálně 8 videoreportáží za spolupráce s odbornými
organizacemi jakožto garanty věcné správnosti.
Výsledkem bude několik (minimálně 8) videoreportáží, které
budou umístěny na kanálech youtube a facebook CSV, díky
čemuž bude možné informovat žadatele o přínosech PRV v
co největším rozsahu.

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EVROPSKOU UNIÍ
ADMINISTROVANÉ V PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA (OPATŘENÍ 20)

ROK 2022:

Projekt

Projekt

Komplexní rozvojový program
dovedností a kompetencí
zaměstnanců podílejících se na
výkonu agendy CSV

Celostátní síť pro venkov 2022 akce NUTS 2 Střední Čechy

Cílem projektu je lepší zacílení práce pracovníků CSV a tím
efektivnější využívání svěřených finančních prostředků. V
minulosti již proběhla série školení na rozvoj kompetencí
pracovníků CSV, která měla velký přínos na jejich práci. V
současné době, kdy se svět potýká s novou skutečností v
podobě pandemie COVID-19, jsou kladeny i vysoké nároky
na pracovníky CSV, kteří jsou téměř denně vystaveni
komunikaci s různými typy lidí. Nový program školení pro
pracovníky CSV reaguje na tyto změny. Nová doba sebou
také přináší nové požadavky a potřeby ze strany klientů
CSV.

Cílem projektu je předání informací, poznatků a příkladů
dobré praxe a tím zvýšení efektivnosti realizace politiky
rozvoje venkova a zvýšení zapojení zúčastněných stran do
jejího provádění. Dalšími cíli projektu jsou i pozitivní
motivace aktérů, kteří se podílejí na rozvoji venkovského
prostoru, snaha přilákat do zemědělství další zájemce,
především z řad mladých lidí, zvýšit zájem veřejnosti o
zemědělství a venkov, rozšířit či minimálně udržet členskou
základnu partnerů Sítě, diskuse důležitých aktérů
venkovského prostoru o budoucí podobě SZP.

Projekt

Projekt

Celostátní sít pro venkov 2022 akce NUTS 2 Jihozápad

Celostátní síť pro venkov 2022 akce NUTS 2 Severozápad

Cílem projektu je naplnění cílů Akčního plánu Celostátní sítě
pro venkov pro období 2014– 2020. Jednotlivé cíle budou
naplňovány prostřednictvím nástrojů jednotlivých cílů.
Čímž dojde ke zvýšení efektivity a fungování celého PRV,
obnově a rozvoji venkova, zemědělství, lesnictví a
potravinářství. Dále dojde k podpoře konkurenceschopnosti
zemědělství, lesnictví, potravinářství i ostatních podnikatelů
působících ve venkovském prostoru. V neposlední řadě
dojde ke zvýšení informovanosti o možnostech
modernizace a zefektivnění výroby zemědělských i
nezemědělských podniků ve venkovských oblastech a
podpoře implementace metody komunitně vedeného
místního rozvoje (CLLD).

Cílem projektu je realizovat akce na základě Regionálního
ročního prováděcího plánu pro rok 2022. Provedené akce
obeznámí odbornou, ale i širokou veřejnost a zlepší
informovanost veřejnosti o PRV, také o možnostech
podpory projektů z PRV a propagace partnerů CSV. Dále
přispěje při čerpání finančních prostředků prostřednictvím
žadatelů v PRV. Prostřednictvím dílčích akcí zajistíme
zvýšenou informovanost o politice rozvoje venkova v
přechodném období v době finální fáze přípravy Společné
zemědělské politiky. Prostřednictvím akcí budou sdíleny
příklady a předávány zkušenosti dobré i špatné praxe z
implementace PRV.

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EVROPSKOU UNIÍ
ADMINISTROVANÉ V PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA (OPATŘENÍ 20)

Projekt

Projekt

Celostátní sít pro venkov 2022 akce NUTS 2 Severovýchod

Celostátní síť pro venkov 2022 akce NUTS 2 Jihovýchod

Cílem projektu je především proškolená a informovaná
odborná i laická veřejnost.
Realizací plánovaných aktivit dojde ke sdílení a výměně
informací mezi účastníky akcí, šíření informací veřejnosti a
potenciálním žadatelům a příjemcům podpory z Programu
rozvoje venkova. Prostřednictvím akcí bude umožněno
účastníkům setkávání a diskuse k daným tématům včetně
prezentace dobré praxe.

Cílem projektu je předávání informací, poznatků a příkladů
dobré/špatné praxe mezi aktéry rozvoje venkova, zvýšení
efektivnosti realizace politiky rozvoje venkova, zvýšení
zapojení zúčastněných stran do jejího provádění a
předávání informací o možných dotačních titulech, zvýšení
motivace pro provádění nových/inovativních postupů v
oblastech rozvoje venkova a zemědělství, umožnění
setkávání se a debaty/komunikace mezi partnery CSV a
dalšími spolupracujícími subjekty a obecně zvýšení
informovanosti odborné i laické veřejnosti o těchto
aktivitách a držení či rozšíření členské základny partnerů
sítě, jako podstatné komunikační platformy.

Projekt

Projekt

Celostátní sít pro venkov 2022 akce NUTS 2 Střední Morava

Celostátní síť pro venkov 2022 akce NUTS 2 Moravskoslezsko

Cílem projektu je zajistit transfer informací, zkušeností,
poznatků a příkladů dobré praxe směrem k odborné i laické
veřejnosti, zajistit jejich aktivní zapojení a tím zajistit
zvýšení efektivnosti rozvoje venkova a zvýšení zapojení
zúčastněných stran do jeho provádění, tak jak je
definováno ve strategických cílech Celostátní sítě pro
venkov. Předpokladem realizace vnějších cílů projektu je
také snaha vytvořit pozitivní motivaci odborné i laické
veřejnosti a zvýšit informovanost a motivaci aktérů
podílejících se na rozvoji venkovského prostoru. Vedle cílů
vnějších, cílí projekt rovněž na cíle vnitřní, kterými je
především udržení a rozšíření členské základny partnerů
CSV a podpora a rozvoj Sítě jako podstatné komunikační
platformy Programu rozvoje venkova.

Cílem projektu je z lepšení informovanosti veřejnosti o
politice rozvoje venkova a PRV v přechodném období
finální fáze přípravy SPZ, shromažďování příkladů projektů
dobré/špatné praxe, rozšiřování sítě aktérů rozvoje
venkova a podpora jejich spolupráce, zvýšení kvality života
ve venkovských oblastech, podpora rozumného využívání
místních zdrojů energie, inovací a nových technologií,
posílení venkovské komunity, spolupráce, podpora
konkurenceschopnosti v oblastech zemědělství,
potravinářství a lesnictví na venkově, podpora a propagace
místních výrobků, zvýšení jejich konkurenceschopnosti a
přenos znalostí, výměna zkušeností, kontaktů a příkladů
dobré/špatné praxe.

