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Celostátní síť pro venkov
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Celostátní síť pro venkov (dále „CSV“) byla v České republice zřízena v roce 2008 Ministerstvem zemědělství (MZe)
za účelem propagace Programu rozvoje venkova (PRV) a letos tedy slaví 10 let od svého vzniku. Brožura, která se vám
právě dostala do rukou, není jen o teoretických informacích, ale i o praktických ukázkách jejího fungování, a to zejména
jejích činností na regionální úrovni, kterou zajišťují krajští koordinátoři CSV.
Ti zajišťují přípravu a realizací akcí, na kterých je možné sdílet zkušenosti a poznatky s čerpáním dotačních prostředků,
zejména z PRV, a jejich předávání směrem k aktérům podílejícím se na rozvoji venkova a zemědělství. CSV sdružuje
mnoho významných subjektů působících na venkově, které se podílí na jeho rozvoji, pořádá pravidelná setkání těchto
subjektů a pružně reaguje na jejich podněty k rozvoji venkova.
Jde o partnery CSV, kteří spolu s koordinátory CSV navrhují, připravují a realizují celou řadu regionálních akcí, na nichž
se CSV finančně podílí. Mezi aktivity, které CVS zajišťuje, patří semináře, školení, workshopy, propagační akce, exkurze, jak národní, tak i mezinárodní, konference, odborné studie a analýzy, propagační materiály.

Provázanost a synergie cílů zvýší efektivní fungování Programu rozvoje venkova, CSV má 4 základní cíle:
• Zvýšit zapojení zúčastněných stran do provádění politiky rozvoje venkova
• Zvýšit kvality provádění programů rozvoje venkova
• Informovat širší veřejnost a potenciální příjemce o politice rozvoje venkova a o možnostech financování
• Podpořit inovace v zemědělství, produkci potravin, lesnictví a venkovské oblasti
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Program rozvoje venkova 2014–2020
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Program rozvoje venkova (PRV) je zaměřen na konkurenceschopnost zemědělství, udržitelné využití přírodních
zdrojů, na opatření v oblasti klimatu a na vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí. V rámci České republiky je
cílem PRV především vyrovnání úrovně zemědělského sektoru s ostatními členskými státy Evropské unie. Na podporu
českých zemědělců, potravinářů a lesníků je vyčleněno zhruba 97 miliard korun.
Jednotlivá opatření PRV v období 2014 až 2020 jsou určena na investice do zemědělských podniků včetně podpory
mladých zemědělců, na diverzifikaci zemědělských činností a na investice do lesního hospodářství. Komunitně vedený
místní rozvoj využívá metody LEADER prostřednictvím místních akčních skupin (MAS). Široké vrstvy obyvatelstva tak
dostávají šanci zapojit se do problematiky jednotlivých oblastí rozvoje venkova.
Součástí programu jsou také některá neprojektová opatření zaměřená na udržitelné hospodaření na zemědělské a lesní
půdě: Agroenvironmentálně-klimatické opatření (AEKO), Ekologické zemědělství (EZ), Platba pro horské oblasti a jiné
oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními (ANC), Platba pro přechodně podporované oblasti s přírodními
omezeními (PPO). Do programu je zařazen také dotační titul Dobré životní podmínky zvířat (DŽPZ) pro chov hospodářských zvířat.
V souladu se strategií Evropa 2020 jsou obecné cíle podpory pro rozvoj venkova na období 2014–2020 podrobněji vyjádřeny prostřednictvím šesti priorit platných pro celou EU:
• Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech
• Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech
regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů
• Podpora organizace potravinového řetězce včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství
• Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím
• Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je šetrná vůči klimatu
• Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech
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Praha
Zimní Slánsko
Na konci listopadu 2017 se uskutečnila exkurze zaměřená především na úspěšné projekty a dotační možnosti PRV
ve Středočeském kraji.
Na první zastávce ve firmě EKOFRUKT Slaný, spol s. r. o.
představil provoz společnosti Pavel Kašpárek. EKOFRUKT
je ovocnářsko-potravinářská firma a patří k významným
pěstitelům ovoce v České republice. Podnik pěstuje ovoce
na cca 200 hektarech a část produkce jablek je v bio kvalitě.
Pro dosažení lepší a stabilní produkce společnost investovala
do kapénkové závlahy v sadech, k čemuž využila i finanční
prostředky z PRV. Společnost vlastní moderní technické
vybavení pro skladování a posklizňovou úpravu ovoce, také
je tradičním výrobcem müsli tyčinek, které pod značkou
Twiggy dodává zákazníkům v České republice i v zahraničí.
Druhou zastávkou byla farma pana Karla Dryáka, který se
ujal role průvodce, v současné době obhospodařuje celkem
468 hektarů orné půdy a 122 hektary ovocných sadů. Hlavním artiklem je ovoce (jablka, třešně, švestky, višně, broskve, meruňky), dále pak pšenice, řepa, cibule a obzvlášť
výtečný český česnek, který dodává i do obchodních řetězců. Pan Karel Dryák představil technologické zázemí farmy
a s účastníky se podělil o své zkušenosti s dotační politikou.
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Praha
Maďarské rodinné farmy
Exkurze do Maďarska přinesla účastníkům možnost porovnat úroveň a situaci v zemědělství a také využití a aplikaci
státních i evropských dotací u našich „skorosousedů“.
První den byla exkurze zahájena návštěvou Hustopečské
mandlárny na jižní Moravě, která staví na několikasetleté
tradici mandloňových sadů, které jsou v současnosti jedinými v celé střední Evropě.
Po překročení hranic do Maďarska následovala návštěva
mléčné farmy Dunakiliti, kde majitelé využili podporu z PRV
na 3 jejich záměry. Dalšími navštívenými místy byly dvě
farmy zaměřené na pěstování zeleniny.
Druhý den čekala účastníky farma Szücs, která se specializuje na produkci osiv. Součástí areálu je i Výzkumné centrum Lajtamag, které nabízí širokou škálu kvalitních osiv.
Na závěr dne byla připravena exkurze do hřebčína v Bábolně, fungujícího již od roku 1789.
Den třetí započal na farmě zaměřené na pěstování hlívy
a tvorby substrátu pro pěstování hub. Následně se účastníci
přesunuli na ovocnou farmu rodiny Kujániových.
Čtvrtý den proběhla návštěva ovocné farmy rodiny Thámových, poté farmy pana Gergelyho, zaměřená převážně
na obiloviny. Následovala farma rodiny Gálových, která se
věnuje chovu tradičního maďarského stepního skotu. Exkurze uzavřelo vinařství Gedeon s produkcí 1500 lahví vína.
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České Budějovice
Kulatý stůl zájemců o čerpání dotace PRV 2014—2020, Operace 16.4.1.
Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských
řetězců a místních trhů
I přes zdlouhavý název akce — „Kulatý stůl zájemců o čerpání dotace PRV 2014—2020, Operace 16.4.1. Horizontální
a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů“ — se workshopu v Českých
Budějovicích zúčastnilo 13 prvovýrobců a zpracovatelů potravin.

Workshop na téma spolupráce regionálních výrobců potravin, na kterém se prezentovalo 13 prvovýrobců a zpracovatelů potravin, pořádala CSV ve spolupráci s Okresní agrární
komorou České Budějovice. Účastníkům byla představena
CSV a její aktivity v Plzeňském a Jihočeském kraji.
V druhém bloku se účastníci workshopu postupně seznámili s dotačním politikou operace zaměřené na horizontální
a vertikální spolupráci v oblasti krátkých dodavatelských
řetězců a místních trhů a představili svoji činnost a oblast,
ve které by chtěli navázat spolupráci.
Velmi zajímavou částí workshopu byla facilitovaná diskuse, ze které vzešly náměty k připravovaným pravidlům operace 16.4.1 PRV, které byly předány k projednání na MZe.
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České Budějovice
Kopírujeme dobrou praxi
V polovině listopadu 2017 se konala dvoudenní exkurze,
jejímž cílem byla návštěva šesti úspěšných zemědělských
podniků, které se zúčastnilo 30 aktérů venkova z Plzeňského kraje. S nimi se zástupci jednotlivých farem a hospodářství podělili o zkušenosti s čerpáním finančních prostředků
z PRV a představili inspirativní projekty podpořené tímto
dotačním titulem na Litoměřicku a Českolipsku.
První den exkurze začal návštěvou Podřipské farmy v Kyškovicích, která se kromě zemědělství věnuje i agroturistice.
Z dotační podpory PRV tato farma zrekonstruovala penzion,
jehož součástí je i restaurace.
V hospodářství Jaroslava Cimra v Klenči si účastníci exkurze mohli prohlédnout linku na zpracování brambor a zeleniny, doplněnou o mnoho informací a zkušeností s čerpáním
dotačních prostředků z PRV.
Druhý den začala exkurze návštěvou farmy Daniela Pitky
v Milešově, jehož hlavní činností je chov skotu plemene Limousine a ovcí plemene Šumavka. Po ukázce zvířat následovala prohlídka sadů, které farmář obhospodařuje.
Poslední zastávkou byla farma rodiny Majrichů, velkostatek s původními cihlovými stájemi známý svou historií již
z doby knížete Kinského. Jednou z činností rodiny Majrichů
je také chov jelenů a daňků.
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Ústí nad Labem
Slavnosti Cibule 2017
Velmi zajímavou akcí v Ústeckém kraji jsou Slavnosti Cibule, kde kromě prezentace venkova, zemědělství, strojů
a místních produktů byl v roce 2017 program na cibulovou
tématiku, kuchařská šou zaměřená na využití cibule i pohádka o veliké cibuli.
Prezentace CSV, PRV a partnerů Sítě probíhala ve dvou
stanech v podobě propagačních materiálů s odborným výkladem a s možností ochutnávek produktů lokálních producentů.
Organizátor akce na vlastní náklady zajistil u prezentačního stanu CSV druhé hudební pódium a podpořil tak zájem
o informace k PRV. Zájemci měli možnost zjistit, jaké akce
CSV pořádá a kde všude mohou zástupce CSV potkat.
Na stánku CSV byly k dispozici propagační materiály a prezentace zajímavých projektů podpořených z PRV. Kromě
podmínek k získání dotací se návštěvníci zajímali i o samotné projekty a jejich dopady na rozvoj venkova.
Mimo jiné byla během Slavnosti Cibule také prezentována metodika komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD),
která oslovila velké množství příchozích.
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Ústí nad Labem
Prezentace krajské sítě MAS, PRV a CSV na výstavě Zahrada Čech 2017
CSV se zúčastnila 41. ročníku tradičního zahrádkářského
a zemědělského veletrhu Zahrada Čech.
Činnost partnerů CSV na stánku byla zaměřena na prezentaci své činnosti jak v uplynulém plánovacím období, tak
i v období následujícím cca do roku 2023.
Největší pozornost byla věnována informování veřejnosti o fungování a přínosu PRV, který byl hlavním zdrojem
čerpání dotačních prostředků pro žadatele, kteří realizovali
záměry týkající se obnovy a zlepšení života ve venkovských
oblastech.
Pro zájemce z řad veřejnosti, kteří se chtěli dozvědět více
o tomto programu, byl k dispozici dostatek tištěných materiálů, ale rovněž osobní konzultace a poradenství pracovníků MAS. V průběhu týdne se zde vystřídali zástupci všech
devíti MAS působících na území Ústeckého kraje. Proběhla
mnohdy velmi zajímavá výměna zkušeností, ale i příkladů
dobré i špatné praxe z oblasti čerpání dotačních prostředků
pro venkov.
CSV umožnila návštěvníkům získat více informací o možnostech spolupráce, partnerství a sdílení poznatků z aktivit
směřujících do rozvoje zemědělství a venkova.
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Hradec Králové
Síťování aktérů rozvoje venkova Pardubického kraje v Programu rozvoje
venkova a Programu obnovy venkova
CSV v Pardubickém kraji navázala na významnou celonárodní aktivitu, soutěž Vesnice roku, pořádáním motivačního
setkání s exkurzí. Akce, které se zúčastnilo 31 účastníků, se
uskutečnila v březnu 2017 v obci Vysočina, jež v roce 2013
získala v soutěži Vesnice roku ocenění Oranžová stuha Pardubického kraje za spolupráci obce se zemědělskými subjekty.
V rámci dopolední části byla po jednotlivých prezentacích s účastníky diskutována pravidla a organizační pokyny
k soutěži, hodnocené oblasti, vyhlašované stuhy a další zajímavosti z dění kolem soutěže. Poté následovala společná
vyjížďka autobusem za příklady dobré praxe do jednotlivých částí obce Vysočina.
Součástí exkurze byly zastávky jednak v místech několika
realizovaných projektů z PRV (projekt podpory mikropodniku zabývajícího se kovovýrobou, projekty zemědělského
družstva, projekt úpravy lesní cesty), ale i v dalších místech
obce včetně návštěvy obecního úřadu, hřiště a společenských prostor nebo úprav prostranství kolem potoka.
Účastníci akce mohli vidět i ukázku přestavby autobusové zastávky zrekonstruované za finanční odměnu získanou
za ocenění Oranžové stuhy.
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Hradec Králové
Rozvoj venkovského prostoru se zaměřením na SCLLD
V rámci aktivit CSV byla v září 2017 připravena třídenní
exkurze do kraje Vysočina. Pro účastníky akce byly připraveny prohlídky a ukázky s odborným výkladem na malé farmě, ve velké zemědělské společnosti, pálenici, v mateřské
škole, v multifunkčním sále a v lese.
První den čekala na účastníky exkurze zástupkyně Místní
akční skupiny Havlíčkův kraj, o.p.s., která představila její
činnost a spolupráci s jinými organizacemi jak na národní,
tak i nadnárodní úrovni.
Během exkurze bylo navštíveno město Přibyslav, rodinná
farma v Peršíkově, pálenice Znětínek, Zemědělská a.s. Krucemburk a město Ždírec nad Doubravou.
Na těchto místech měli účastníci možnost vidět mnoho
projektů financovaných z PRV, například lesní stezku s odpočinkovými místy, dojící automat nebo modernizaci provozu dojírny spolu s praktickými ukázkami výrobků.
Zájem vzbudila bioplynová stanice ve Ždírci nad Doubravicí, u které byla zároveň prezentována úspěšná a vzájemná
spolupráce se zemědělskou společností z Krucemburku.
Účastníci měli mnoho doplňujících dotazů, na které pohotově reagoval žadatel nebo manažerka MAS Havlíčkův
kraj, o.p.s., která byla i průvodcem po celé trvání exkurze.
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Brno
Exkurze na farmě Ráječek - pěstování zeleniny, možnosti odbytu z farmy
Exkurze spojená se seminářem proběhla v květnu roku
2017. Program byl rozdělen do dopoledního bloku, v rámci
kterého se účastníci akce pořádané CSV dozvěděli mnoho
praktických informací o dotační podpoře z PRV 2014—2020,
zkušenostech s realizovanými projekty, doporučeních i nejčastějších chybách žadatelů.
Mezi nejzajímavější prezentace patřilo téma Diverzifikace
zemědělství v měřítku rodinné farmy v podání místního
farmáře, od něhož se účastníci dozvěděli o historii, rozvoji
a současném hospodaření na farmě.
Téma „Možnosti odbytu zeleniny a způsoby prodeje“ přiblížilo zkušenosti s prodejem ze dvora, velkoobchodem
i s obchodním řetězcem. V rámci krátkých dodavatelských
řetězců farma např. oslovuje zákazníky také alternativním
způsobem prodeje, a to formou bedýnek, které jsou složeny ze zeleniny vypěstované na poli farmy.
Odpoledne byla na programu prohlídka výrobního provozu
farmy i porostů pěstované zeleniny, včetně nově vybudovaného skleníku pro pěstování rajčat. Farma se specializuje
na pěstování listové zeleniny, v menší míře košťálové zeleniny a další doplňkový sortiment.
Akce byla jednou z aktivit z cyklu Místní produkty, ten
uzavřela konference s názvem Krátké dodavatelské
řetězce – možnosti odbytu ve venkovském prostoru.

14

Brno
Gastronomický festival v Habrech
CSV se účastnila třetího ročníku Gastronomického festivalu v Habrech, jehož smyslem je představit široké veřejnosti
regionální farmáře a výrobce, umožnit zakoupit si kvalitní
místní produkty a podpořit tak filozofii krátkých dodavatelských řetězců.
Během celého gastrofestivalu se CSV prezentovala v informačním stánku spolu se zástupci místních akčních skupin
(MAS). Zájemcům o informace o dotační politice PRV zodpovídali dotazy odborníci a k dispozici byly také informační
a propagační materiály o PRV a CSV.
Veřejnost měla možnost seznámit se s ukázkou jedenácti vybraných projektů podpořených z PRV v dotačním období 2007—2013 na oboustranných panelech umístěných
po stranách stánku. Gastroprogram byl v rukou účastníků
soutěže MASTERCHEF Česko 1, kteří divákům představili
nezapomenutelnou kuchařskou show.
Návštěvníci gastrofestivalu mohli vidět taneční vystoupení, hudební vystoupení žáků ZŠ a harmonikářský orchestr
a o hudební doprovod se postarala kapela Rebel a Kyvadlo.
Není se proto divit, že tuto akci v Habrech navštívilo více
než 2 000 návštěvníků.
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Olomouc
Pozemkové úpravy, součást Programu rozvoje venkova
V únoru 2017 se v obcích Topolná, Komárov, Pohořelice
u Napajedel a Březolupy konala akce zaměřená na seznámení účastníků s přínosy pozemkových úprav a s možnostmi dotační podpory z PRV v tomto odvětví.
Po teoretické části následovala krátká exkurze s prohlídkou realizovaných pozemkových úprav, včetně projektů
z PRV přímo v terénu.
Hlavní podíl účastníků byl tvořen zejména zástupci obcí,
kteří se svou činností výrazně podílí na obnově a rozvoji
venkovského prostoru. Díky zvolené kombinaci teoretických informací spojených s následnou ukázkou v praxi byla
akce velmi kladně přijata.
Přítomní byli v rámci jednoho dne kvalifikovanými, vědeckými a odbornými pracovníky seznámeni se základními
problémy ochrany půdy, eroze a pozemkových úprav jako
nástroje k ochraně půdy. Byl jim přiblížen administrativní postup realizace pozemkových úprav a možnosti dotační
podpory z PRV.
To vše bylo doplněno o ukázky dobré praxe jak v rámci
prezentace, tak v teoretické i praktické rovině.
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Olomouc
Program rozvoje venkova 2014—2020 — Semináře k příjmu žádostí
CSV v Olomouckém a Zlínském kraji každoročně pořádá
odborné semináře ke každému kolu příjmu žádostí PRV.
V roce 2017 se semináře konaly v dubnu v obcích Zašová
a Přerov.
Jejich cílem bylo především seznámení účastníků s aktuálními novinkami, prohloubení znalostí o podmínkách získání
dotací, šíření informací o opatřeních PRV a prezentace příkladů dobré a špatné praxe. Na příkladech dobré a špatné
praxe bývají přítomní poučeni, jakých chyb se vyvarovat,
a naopak, které postupy jsou správné.
Semináře pravidelně přispívají ke sdílení zkušeností v rámci PRV. Akce si kladla za cíl především přispět k lepší orientaci žadatelů při zpracovávání žádostí k čerpání finančních
prostředků z PRV, k jejich menší chybovosti při podávání
žádostí o dotace na projekty PRV a k širší informovanosti
o možnostech využití dotačních titulů v rámci PRV.
Semináře k aktuálním informacím z PRV jsou velmi oblíbené a počet účastníků je vysoký. Přednášejícími jsou administrátoři žádostí o dotaci, zaměstnanci SZIF, a tak je velmi
pozitivně hodnocena možnost setkání a diskusí nad konkrétními dotazy k Pravidlům pro žadatele, Portálu Farmáře
a jiným nejasnostem.
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Opava
Učíme se navzájem 2
V prosinci 2017 se uskutečnilo pracovní a společenské setkání všech aktérů, podílejících se na rozvoji venkovských
oblastí Moravskoslezského kraje.
Obsah přednášek konference byl zaměřen na současné problémy venkova, způsoby a příklady úspěšné praxe
s ohledem na možnosti podpory v rámci PRV 2014—2020,
případně z jiných národních a evropských zdrojů.
Odborný program byl sestaven ze čtyř tematických okruhů: Regionální rozvoj, cestovní ruch a agroturistika; Chytrý
kraj, chytrý venkov, chytrá doprava, chytré zemědělství;
Životní prostředí, péče o krajinu; Předávání zkušeností,
vzdělávání na venkově, síťování a spolupráce.
Pestrá škála přednášek umožnila zúčastněným zapojit se
do zajímavých diskusí. V průběhu konference nás navštívila
regionální televize, která natočila reportáž pro pořad „Chytrý venkov“.
V rámci doprovodného programu zúčastnění navštívili Edukační centrum Státního zámku Hradec nad Moravicí,
zámecký park a sklepení, kde proběhla rovněž přednáška
s ochutnávkou regionálních potravin.
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Opava
Exkurze po projektech PRV
Pestrý program nabídl v červnu 2017 všem účastníkům
exkurze možnost seznámit se s různými zemědělskými
podnikatelskými subjekty, od mladého začínajícího zemědělce až po významnou obchodní společnost.
Exkurzi připravila pro partnery CSV krajská koordinátorka
CSV Moravskoslezského kraje spolu s MAS Horní Pomoraví. Na jednotlivých navštívených místech byly prezentovány
realizované projekty z PRV a účastníci exkurze se dozvěděli
informace ohledně jejich přípravy a realizace.
Program exkurze zahájil poutavým povídáním o svých
zkušenostech mladý začínající zemědělec, který musel projít na začátku své podnikatelské kariéry mnoha úskalími.
Jeho nadšení sdíleli návštěvníci Levandulového statku v Bezděkově u Úsova. Následovala návštěva velké společnosti
Dubická zemědělská a.s., s možností ochutnat zdejší masné
výrobky.
Úplně z jiného ranku byl pak Ovčí statek Brníčko, který
prezentoval odlišný, naturální přístup nadšeného zemědělce a jeho rodiny. Další navštívenou lokalitou byla silná obchodní společnost PRO-BIO se zajímavou historií zaměřující
se na výrobu a prodej širokého sortimentu kvalitních biopotravin. Ekologická farma Agrisen, která všem učarovala
svými rozlehlými pastvinami s obrovskými stády ovcí, se
stala poslední navštívenou destinací.
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Tematická pracovní skupina
Ovocné stromy v krajině s vazbou na krátké dodavatelské řetězce
Od února roku 2017 funguje Tematická pracovní skupina
(TPS) s názvem Ovocné stromy v krajině s vazbou na krátké dodavatelské řetězce, založená v rámci aktivit Celostátní
sítě pro venkov RO SZIF Brno.
Smyslem TPS je řešit aktuální otázky rozvoje venkova
a zemědělství, sdružovat partnerské organizace a subjekty, které se chtějí aktivně podílet na řešení problematiky
ovocnářství v zemědělské krajině — extenzivní hospodaření
s vazbou na ochranu půdy; krátké dodavatelské řetězce —
zpracovávání sklizeného ovoce s vazbou na možnosti diverzifikace v zemědělství; genofond ovocných dřevin — alternativa komerčních odrůd v přírodních zahradách,
krajinotvorných sadech; prosazování principů funkčních
ovocných výsadeb do jednotlivých programů rozvoje venkova — cestou územního plánování, pozemkových úprav;
osvětová činnost (semináře, workshopy, tiskoviny, exkurze)
— sdílení příkladů dobré a špatné praxe v rozvoji šetrného
zemědělství na venkově.
TPS je zapojena například do projektu „Milion ovocných
stromů pro krajinu“, který si dal za úkol zajistit návrat tradičních druhů a odrůd ovoce do krajiny ohrožené erozí, povodněmi a sezónním suchem, a tím podpořit nejen biodiverzitu, zadržování vody a půdy v krajině, ale také podpořit
zaměstnanost a vztah obyvatel k místu.
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Tematická pracovní skupina
Sociální zemědělství – návrh systému opatření pro podmínky ČR
V listopadu 2017 byla ustanovena na RO SZIF Brno
druhá Tematická pracovní skupina s názvem Sociální zemědělství – návrh systému opatření pro podmínky České
republiky.
Koncept sociálního zemědělství získává stále větší pozornost a zabývá se např. začleněním na trh práce pro široké
spektrum osob se specifickými potřebami, rehabilitace a terapie ve smyslu poskytování odborné sociální péče a sociálních služeb a příprava na zaměstnání či vzdělávání a ostatní
činnosti vedoucí ke zlepšení znalostí zemědělských postupů, venkovské kultury a péče o krajinu a její udržitelnost.
Aktivity TPS vychází z definovaných cílů sociálního zemědělství a jedná se především o oblasti edukace a osvěty,
propojení sociálních služeb s reálným fungováním farem
různého typu, lokální management a marketing propojující
místní aktéry s cílem finální realizace produktů sociálního
zemědělství.
TPS pořádá workshopy, semináře a exkurze na sociální
farmy pro podporu sociálního zemědělství ČR, na které jsou
zváni zemědělci, sociální pracovníci a další zájemci z řad
veřejnosti, kteří se chtějí o této oblasti více dozvědět, nebo
chtějí sami orientovat své organizace a farmy směrem k sociálnímu zemědělství. Získané výstupy budou využity pro
aplikaci cílených finančních podpor a opatření sociálního zemědělství v ČR.
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Pracoviště CSV v regionech
ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ REGIONÁLNÍCH ODBORŮ SZIF

Ústí nad
Labem

Praha

Hradec
Králové
Opava
Olomouc

České
Budějovice
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Brno

Seznam pracovníků CSV
Region/Organizace

Jméno a příjmení

E-mail

Mobil/Tel.

Ministerstvo zemědělství

Ing. Zuzana Dvořáková

zuzana.dvorakova@mze.cz

221 812 433

Ministerstvo zemědělství

Ing. Jana Bačkovská

jana.backovska@mze.cz

221 812 102

Ministerstvo zemědělství

Ing. Irena Šťávová

irena.stavova@mze.cz

221 812 859

CP SZIF

Ing. Martina Petržilková, MBA

martina.petrzilkova@szif.cz

703 197 329

CP SZIF

Ing. Soňa Roškotová

sona.roskotova@szif.cz

735 705 490

CP SZIF

Ing. Gabriela Lenderová

gabriela.lenderova@szif.cz

733 677 821

CP SZIF

Ing. Tereza Antošová

tereza.antosova@szif.cz

703 197 256

RO SZIF Praha

Mgr. Jan Veselský

jan.veselsky@szif.cz

730 552 063

RO SZIF České Budějovice

Ing. Kamila Havel Kupcová

kamila.havelkupcova@szif.cz

724 619 120

RO SZIF České Budějovice

Ing. Dita Haisová

dita.haisova@szif.cz

724 619 227

RO SZIF Ústí nad Labem

Bc. Tomáš Sazeček

tomas.sazecek@szif.cz

731 644 184

RO SZIF Hradec Králové

Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný

jaroslav.novotny@szif.cz

731 193 811

RO SZIF Hradec Králové

Ing. Miroslava Stárková

miroslava.starkova@szif.cz

724 619 187

RO SZIF Brno

Ing. Dagmar Adámková

dagmar.adamkova@szif.cz

724 619 213

RO SZIF Brno

Ing. Lucie Sýsová

lucie.sysova@szif.cz

731 689 810

RO SZIF Olomouc

Ing. Markéta Bezoušková

marketa.bezouskova@szif.cz

730 526 791

RO SZIF Olomouc

Ing. Tomáš Čermák

tomas.cermak@szif.cz

730 543 753

RO SZIF Opava

Ing. Vanda Myšáková

vanda.mysakova@szif.cz

601 393 906
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