Celostátní síť pro venkov pro Vás ve 2. polovině roku 2018 v Moravskoslezském kraji
připravuje
1. Setkání partnerů CSV v Moravskoslezském kraji
 Termín a místo: 17. 10. 2018, Moravskoslezský kraj
 Cíl: Propagace CSV a PRV, zhodnocení fungování Sítě, prezentace navrženého plánu pro rok 2019, předávání
zkušeností s cílem zapojit většinu partnerů do činnosti Sítě ukázkou činnosti jednoho z partnerů
 Cílová skupina: partneři CSV
2. Z pole rovnou do kuchyně
 Termín a místo: listopad 2018, Moravskoslezský kraj
 Cíl: Rozvoj krátkých dodavatelských řetězců, místních trhů a místních potravinových systémů za podpory
financování z PRV a posílení konkurenceschopnosti prvovýrobců na trhu
 Cílová skupina: zemědělská veřejnost, samospráva, MAS, neziskové organizace, partneři CSV, potravináři,
odběratelé potravin
3. Hospodáři z Pobeskydí
 Termín a místo: 21. září 2018, Český Těšín
 Cíl: propagační akce ke zvýšení informovanosti o politice rozvoje venkova a možnostech financování z PRV,
včetně podpory místních producentů a studijních oborů zemědělských škol
 Cílová skupina: mladí začínající zemědělci, žáci středních škol, široká laická i odborná zemědělská veřejnost,
partneři CSV
4. Dotační možnosti v reálném životě na venkově
 Termín a místo: 9. října 2018, Moravskoslezský kraj
 Cíl: Zvýšení motivace pro setrvání v zemědělském sektoru formou exkurze po projektech PRV pro mladé
začínající zemědělce a absolventy středních zemědělských škol
 Cílová skupina: mladí začínající zemědělci, studenti středních škol, široká laická i odborná zemědělská
veřejnost, partneři CSV
5. Moderní minulost
 Termín a místo: 6. září 2018, Hrčava
 Cíl: Díky teoretickým i praktickým prezentacím možností diverzifikace zemědělských i nezemědělských
činností v návaznosti na dotační možnosti podpory z PRV inspirovat potenciální žadatele z PRV
 Cílová skupina: zemědělská i nezemědělská veřejnost, potenciální žadatelé z PRV, partneři CSV
6. Nebuďme lhostejní k našemu venkovu
 Termín a místo: 8. – 9. listopadu 2018, Olomoucký a Pardubický kraj
 Cíl: Cílem je ukázat nové možnosti diverzifikace zemědělského sektoru jak vytvářet služby, nová pracovní
místa, vzdělávací aktivity a ukázat přínosy multifunkčního zemědělství pro široké spektrum osob s využitím
dostupných zemědělských zdrojů v daném místě
 Cílová skupina: odborná zemědělská veřejnost, MAS, neziskové organizace, další partneři CSV

7. Učíme se navzájem
 Termín a místo: listopad/prosinec 2018, Moravskoslezský kraj
 Cíl: Sdílení příkladů dobré praxe, zkušeností v rámci uplatňování metody CLLD mezi MAS, SZIF a dalšími
organizacemi působícími v oblasti CLLD
 Cílová skupina: MAS, partneři CSV

