Celostátní síť pro venkov (CSV) pro Vás v 1. polovině roku 2019 v Jihočeském kraji připravuje
1. Odborné agrární a potravinářské fórum Jihočeského kraje
 Termín a místo: březen 2019, město Tábor, okres Tábor
 Cíl: Cílem setkání s odborným seminářem je seznámit účastníky s novinkami v zemědělství, dále účastníky
informovat o Společné zemědělské politice 2020+ a Programu rozvoje venkova 2014-2020.
 Cílová skupina: manažeři zemědělské prvovýroby, společnosti spolupracující se zemědělskými podniky,
studenti zemědělských škol
2. Vesnice roku 2019 - Cesta za Oranžovou a Zelenou stuhou
 Termín a místo: březen – duben 2019, Jihočeský kraj
 Cíl: Cílem motivačního semináře je představení soutěže Vesnice roku. Předávání zkušeností ze strany
úspěšných účastníků z minulých let. Důraz bude kladen na Oranžovou a Zelenou stuhu, na přípravu obce
nejen do krajského, ale i celostátního kola soutěže.
 Cílová skupina: zástupci obcí, členové hodnotitelských komisí, zástupci vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů
soutěže
3. Dotační možnosti v agrárním sektoru v programovém období 2014 - 2020 PRV, především
Agroenvironmentální opatření PRV - Jihočeský kraj
 Termín a místo: duben 2019, okres České Budějovice, okres Český Krumlov, okres Jindřichův Hradec, okres
Písek, okres Prachatice, okres Strakonice, okres Tábor
 Cíl: Cílem 7 seminářů je upozornit na změny a způsob podávaných žádostí o dotace v daném roce, nové
podmínky čerpání dotací a výhled na další roky, sdílení zkušeností z kontrol, prezentace příkladů dobré
praxe.
 Cílová skupina: subjekty působící v zemědělství, MAS, partneři CSV, potencionální žadatelé
4. Vaříme, pečeme a smažíme regionální potraviny
 Termín a místo: květen 2019, obec Pištín, okres České Budějovice
 Cíl: Cílem prezentační akce je představení možností zpracování regionálních produktů a prezentace
inspirativních projektů podpořených z Programu rozvoje venkova (PRV), které využili regionální producenti
potravin, místní zemědělci a Místní akční skupiny (MAS)
 Cílová skupina: široká veřejnost, místní producenti, partneři Sítě
5. Konference Jihočeský venkov 2019
 Termín a místo: duben – červen 2019, Jihočeský kraj
 Cíl: Cílem konference je nabídnout prostor pro diskuzi a sdílení zkušeností i vzájemnou inspiraci ostatních
zástupců státních organizací, krajských i místních samospráv, zemědělců, drobných podnikatelů, a dalších
aktéru z řad odborníku i laické veřejnosti se zkušenostmi s čerpáním dotací nejen z Programu rozvoje
venkova (PRV) ale i ostatních operačních programů. Cílem exkurze je sdílet příklady dobré praxe v oblasti
čerpání dotací z PRV, výměna zkušeností v rámci realizace projektů.
 Cílová skupina: zástupci obcí, zástupci MAS, DSO, kraje, žadatelé o dotace PRV, státních úřadů, vládních i
nevládních organizací, vědečtí pracovníci

6. Den zemědělce a venkova Písek
 Termín a místo: květen-září 2019, školní statek SZeŠ Písek, okres Písek
 Cíl: Cílem semináře s exkurzí je seznámit odbornou veřejnost a mladé zemědělce s novou SZP 2020+ a s
novými poznatky hospodaření s vodou v krajině, také ukázat účastníkům inspirativní projekty financované
z Programu rozvoje venkova (PRV) na školním statku SZeŠ Písek a blízkém okolí.
 Cílová skupina: odborná zemědělská veřejnost, mladí zemědělci, zájemci o podnikání v zemědělství
7. Venkovská turistika a agroturistika v jižních Čechách
 Termín a místo: únor-červen 2019, Jihočeský kraj
 Cíl: Cílem semináře s exkurzí je podpořit šíření inovací a spolupráce ve vztahu k agroturistice v regionu jižní
Čechy a pomoci k jejímu dalšímu rozvoji.
 Cílová skupina: provozovatelé (i potenciální) agroturistiky, zájemci o podnikání ve venkovském prostoru

