Celostátní síť pro venkov (CSV) pro Vás v 1. polovině roku 2019 v Plzeňském kraji připravuje
1. Vesnice roku 2019 - Cesta za Oranžovou a Zelenou stuhou
 Termín a místo: březen – duben 2019, Plzeňský 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
2. Dotační možnosti v agrárním sektoru v programovém období 2014 - 2020 PRV, především
Agroenvironmentální opatření PRV - Plzeňský kraj
 Termín a místo: duben 2019, okres Domažlice, okres Klatovy, okres Plzeň-jih, okres Rokycany, okres Tachov
 Cíl: Cílem 5 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

3. Venkovské fórum
 Termín a místo: duben-září 2019, Plzeňský kraj
 Cíl: Cílem konference je nabídnout prostor pro diskuzi, sdílení zkušeností a vzájemnou inspiraci zástupců
státních organizací, krajských i místních samospráv, zemědělců, drobných podnikatelů a dalších aktéru z řad
odborníku 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, DSO, MAS, kraje a krajských poboček, státních úřadů, vládních i nevládních
organizací, vědečtí pracovníci, další zájemci z řad odborné i laické veřejnosti
4. Co nás čeká a nemine aneb Společná zemědělská politika po roce 2020+ (vč. příkladů dobré praxe)
 Termín a místo: květen 2019, Česká republika
 Cíl: Cílem semináře s exkurzí je upozornit na novinky a změny, které jsou připravovány v rámci SZP 2020+,
výměna zkušeností, prezentace příkladů dobré praxe Programu rozvoje venkova (PRV).
 Cílová skupina: subjekty působící v zemědělství, MAS, partneři CSV, potencionální žadatelé PRV
5. Zadávání veřejných zakázek v rámci projektů spolufinancovaných z Programu rozvoje venkova
 Termín a místo: duben-červen 2019, okres Klatovy
 Cíl: Cílem semináře je seznámit účastníky s podmínkami zadávání veřejných zakázek v rámci projektů
Projektu programu venkova (PRV), upozornit na nejčastější chyby.
 Cílová skupina: partneři CSV na krajské a regionální úrovni

6. Příklady dobré praxe - zpracování a prodej produktů prvovýroby
 Termín a místo: květen-září 2019, Česká republika
 Cíl: Cílem exkurze je představení široké zemědělské veřejnosti a partnerům Celostátní sítě pro venkov
z Plzeňského a Jihočeského kraje konkrétní příklady dobré praxe na farmách na Vysočině a na jižní Moravě.
Navštívené farmy a objekty jsou užitečným příkladem pro další potenciální žadatele o dotace z Programu
rozvoje venkova (PRV). Společná exkurze je také příležitostí k rozvoji partnerství mezi oběma územími a
jednotlivými účastníky.
 Cílová skupina: partneři CSV, zemědělští podnikatelé

