Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov v roce 2020 v NUTS 2
Střední Čechy
Propagace Celostátní sítě pro venkov a Program rozvoje venkova na akci „Oživení
zemědělských staveb ve Středočeském kraji“ – stánek CSV na regionální propagační akci
5. září 2020 byl významným dnem pro Hvožďany,
nejzápadnější obec Středočeského kraje. V krásném, ale
trochu zapomenutém regionu na trojmezí s kraji Jihočeským
a Plzeňským, byl po 11 letech práce slavnostně otevřen
historický špejchar z 16. století. V rámci celodenních oslav
s bohatým kulturním a společenským programem se CSV
prezentovala samostatným stánkem. Byly zde připraveny
informační materiály a samozřejmě i kvalifikovaná obsluha,
která odpovídala na dotazy. V areálu byly představeny
úspěšné projekty z programového období PRV 2014–2020.
Projekty z regionu byly inspirací pro návštěvníky potenciální žadatele v současném i příštím dotačním období.
Velkou pozornost vzbudily drobné propagační předměty,
které pomáhaly velmi vhodným způsobem otevírat diskusi
s návštěvníky o tom, co PRV a CSV vlastně dělají a jak se
podílejí na rozvoji mikroregionu Hvožďansko. Pro návštěvníky stánku byla rovněž připravena drobná
ochutnávka potravin regionální produkce výrobců, z nichž většina měla dobré zkušenosti s podporou
Programu rozvoje venkova. Akce měla velkou publicitu v celostátním a regionálním tisku i na elektronických
médiích.

„CLLD po roce 2020“ - užitečný workshop pro MAS s exkurzí
V krásném prostředí resortu Equitania v Martinicích
nedaleko Březnice v jihozápadní části kraje uspořádala
CSV 26. – 27. 8. 2020 úspěšný regionální workshop,
doplněný o exkurzi, určený pro MAS programového rámce
Programu rozvoje venkova po roce 2020. Účelem byla
především příprava tvorby Strategií 2021+, jakož i
vyhodnocení důležité zpětné vazby jednotlivých MAS ze
strany Celostátní sítě pro venkov od podnikatelů, obcí,
veřejnosti, a možnosti spolupráce s akademickou sférou,
dalšími orgány zabývajícími se administrací PRV při
přípravě nového programového období. Ke koncepční
části tvorby Strategií 2021+, Strategií MAS a s aktuálními
informacemi o přípravách Programového rámce IROP
2021+ vystoupili osvědčení zástupci MMR, k přípravám
Strategického rámce PRV 2021+ poskytli podklady s aktuálními informacemi o problematice zástupci MZe.
Cenné informace a doporučení zazněly i ve vystoupení zástupce akademické sféry na téma sběru
sociologických dat a jejich vyhodnocení při přípravách Strategických plánů na budoucí období 2021+.
V rámci workshopu proběhla návštěva vybraného projektu PRV na území obce Tušovice (Naučná stezka
skřítka Tušílka, úspěšný projekt PRV reg. č. 18/001/19210/120/091/001422/001 se 100% výší dotace).

„Program rozvoje venkova 2014–2020 (11. kolo)“ – seminář se zájemci o informace k PRV
Celostátní síť pro venkov uspořádala pro zájemce
z řad široké zemědělské veřejnosti i pro ty, kteří
se chtějí dozvědět více podrobností o Programu
rozvoje venkova, seminář k vyhlášenému 11. kolu.
Účelem
tohoto
semináře
bylo
přiblížit
zemědělským subjektům i potenciálním žadatelům
o dotaci z PRV situaci v období 2014–2020 v
oblasti čerpání dotací PRV na podporu investic do
zemědělské i nezemědělské činnosti a seznámit je
s aktuálně vypsanými operacemi; tím prohloubit
znalosti účastníků o podmínkách získání dotací.
Účastníci měli možnost v rámci akce porovnat
podmínky s minulými koly PRV, či shlédnout
proces podání žádosti o dotaci přes portál
Farmáře. V rámci přednášky lektora i doplnění ze
strany přítomných pracovníků RO SZIF Praha byli upozornění na nejčastější chyby při podávání žádosti o
dotaci a dále měli možnost seznámit se s příklady dobré praxe projektů Programu rozvoje venkova.
Seminář přispěl k prohloubení znalostí účastníků o podmínkách získání dotací, šíření informací o
opatřeních, podporujících rozvoj venkova a zemědělství, prezentoval příklady správné praxe a postupy
administrace SZIF.
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