Exkurze

Středočeská putování
za úspěšnými projekty
Programu rozvoje venkova

Důležitými partnery CSV jsou místní akční skupiny (MAS),
které se významně podílejí na rozvoji venkovského prostoru. MAS pracují metodou komunitně vedeného místního
rozvoje a nabízí inspiraci v podobě úspěšně realizovaných
projektů v oblasti materiálního, komunitního a sociálního
rozvoje.

Slovácko inspiruje. Ze všech prezentovaných projektů
lze vypíchnout Bezpečnou kosmetiku paní Švábíkové, která
účastníky zaujala vlastní výrobou přírodní kosmetiky.

Jihomoravský kraj se prezentoval prostřednictvím MAS
Strážnicko a MAS Kyjovské Slovácko v pohybu a jejich inspirativními a nadšenými představiteli.

V rámci exkurze Kutnohorsko inspiruje proběhla výměna zkušeností a informací o aktivitách zaměřených na rozvoj regionu MAS Lípa pro venkov ve Středočeském kraji.
Exkurze byla zaměřena na aktivity místní akční skupiny –
projekty spolupráce a LEADER. Úzká spolupráce MAS a zemědělských subjektů byla prezentována projektem realizovaným na farmě pana Cihláře.

Exkurze Mosty mezi teorií a praxí 2016 se zaměřila na projekt spolupráce Venkovské tradice v krajině
a na představení obcí, které výrazně uspěly v soutěži Vesnice roku. V podobném duchu se nesla i exkurze Kyjovské

POMÁHÁME
ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ
A VENKOVU

Pokud Vás naše aktivity zaujaly, neváhejte a kontaktujte nás.
Vše podstatné najdete na webových stránkách:
www.eagri.cz/VENKOV nebo www.szif.cz
Foto: archiv SZIF

CSV se taktéž podílela na vícedenní exkurzi Maďarské rodinné farmy. K prohlídce byly vybrány takové farmy, které úspěšně zrealizovaly, nebo u nich právě probíhá, projekt
v rámci PRV. Účastníci navštívili několik rostlinných farem jak
s klasickou produkcí, tak se zaměřením na zeleninu či ovoce, a dále podniky zaměřené na chov skotu, koní a prasat.
Nemohla chybět ani návštěva typicky maďarského vinařství.

Praha a region Střední Čechy

Obecně

Exkurze

Celostátní síť pro venkov (CSV) byla zřízena Ministerstvem zemědělství za účelem zlepšení komunikace mezi jednotlivými aktéry venkovského prostoru. Hlavním tématem
je politika rozvoje venkova se zásadním důrazem na dotační
možnosti v Programu rozvoje venkova (PRV).

Pro studenty a mladé začínající zemědělce byla uspořádána inspirativní exkurze Mosty mezi teorií a praxí 2017,
v rámci které byl představen zemědělský podnik AGRA
Březnice, rodinná farma Dvůr Čihovice, biosad Temelín
a další. Všechny tyto subjekty mají bohaté zkušenosti s čerpáním dotací PRV a jejich projekty patří mezi velmi zdařilé
příklady dobré praxe.

Základní cíle a myšlenky CSV
› Informovat veřejnost o možnostech ﬁnancování projektů
v rámci politiky rozvoje venkova, především z Programu
rozvoje venkova.

Významnou součástí PRV jsou pozemkové úpravy, které
jsou důležitým opatřením k ochraně a tvorbě životního
prostředí. Odborné veřejnosti byly představeny v rámci ex-

› Propojit státní instituce, nevládní organizace, místní akční
skupiny, zemědělské subjekty a další aktéry spoluvytvářející
český venkov.
› Podporovat inovace a moderní postupy v zemědělství, potravinářství a lesnictví.
› Sdílet zkušenosti s čerpáním dotací PRV a získávat zpětnou
vazbu pro orgány státní správy za využití principu zdola nahoru.

Hlavní aktivity CSV
› vzdělávací akce - semináře a workshopy
› domácí i zahraniční exkurze
› propagační akce – jarmarky, výstavy a trhy

Regionální síť pro Prahu a Střední Čechy uskutečnila v letech
2016 a 2017 zajímavé exkurze nejen na území Středočeského kraje, ale také v rámci dalších krajů České republiky.

Dvůr Čihovice je rozsáhlý počin, který v sobě zahrnuje
nový pohled na zem. podnikání – spojení rodinné farmy
s agroturistikou, vzdělávání a sociální integrací.
kurze Pozemkové úpravy na vlastní oči, která se konala
na území okresu Mělník. Pozemkové úpravy zasahují do krajiny, upravují vlastnické vztahy a také mohou pomáhat vzdorovat vodní a větrné erozi.

Programy exkurzí byly velmi rozmanité a snažily se obsáhnout celou šíři dotačních možností Programu rozvoje venkova.
Exkurze jsou obecně považovány za nejúčinnější prostředek
ke zprostředkování zkušeností a informací. Akce tohoto typu
jsou důležité především svou intenzitou a přímým osobním
prožitkem jednotlivých účastníků. Exkurze vytvářejí prostor
nejen k přenosu informací v rámci odborných výkladů, ale
účastníci se velmi často inspirují navzájem mezi sebou a probíhají živé diskuze. Přímý kontakt s realizovanými projekty
nelze nahradit prezentacemi, letáky či fotograﬁemi.
Lepší je jednou zažít, než třikrát slyšet.

Ekofrukt Slaný, farma Dryák, Jezdecké centrum Královický
dvůr a městys Vraný byly čtyři zastavení v rámci exkurze
Zimní Slánsko. Každý z nich představil účastníkům různé
možnosti a oblasti PRV.

