
                                                                                                

                                                                                                
  

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                       

 
Zápis z akce „Setkání partnerů CSV“ 

 
Datum konání: 29. 4. 2015 

Místo konání: Hotel Koruna Opava, náměstí Republiky 450/17 

Přítomni: viz prezenční listina 

Omluveni: Ing. Pavel Jaroš, Alena Hubová, MVDr. Pavla Löwenthalová, Ing. Antonín Rous  

 

Program jednání: 

 

Zahájení setkání provedla Helena Fajferlíková, která přivítala všechny zúčastněné a úvodem se 

představila jako nová koordinátorka Celostátní sítě pro venkov pro Moravskoslezský kraj. 

Vzhledem k prvnímu zasedání partnerů CSV v tomto roce i představila Celostátní síť pro venkov, 

její cíle a nástroje a tvorbu Akčního plánu.  

 

Jelikož byli na setkání přítomni i noví partneři CSV Helena Fajferlíková představila aktivity Sítě 

z minulých období a jejich zhodnocení v rámci působení ve vztahu k obcím, veřejnosti a Místním 

akčním skupinám.  

 

V dalším bodě setkání Mgr. Jana Bartošová všem zúčastněným řekla aktuální informace ke stavu 

příprav nového programového období 2014-2020 k Programu rozvoje venkova – Projektová 

opatření. Zaměřila se na priority EU dle významu pro PRV ČR, jaká jsou pravidla pro žadatele 

a jaký bude systém administrace v novém programovacím období, vysvětlila body k jednotlivým 

druhům opatření, především k opatření Spolupráce.  

 

V rámci seznamování se s novými partnery proběhla diskuze nad novým programovým obdobím, 

kde se řešily důvody a možnosti spolupráce či nespolupráce MAS v rámci Evropského inovačního 

partnerství a v rámci podpory vývoje nových produktů, postupů a technologií.  Byl vznesen 

i požadavek na možnost semináře ve spolupráci SZIF a CSV ohledně PRV resp. informace ke 

spuštění 23. kola příjmu žádostí.  

 

Po této diskuzi byla přestávka na oběd a po něm začala nová diskuze na téma tvorba ročního plánu 

aktivit CSV pro Moravskoslezský kraj na druhou polovinu roku 2015. Helena Fajferlíková 

zdůraznila, že nyní máme určité přechodné období, kdy CSV přechází z MZe na SZIF. Období 

květen – červenec/srpen budou z pohledu CSV volné, v této době se budou připravovat plány 

a otevírat nové projekty na druhou polovinu roku. Projednaly se s jednotlivými členy navržené 

aktivity, s tím, že bylo zdůrazněno, že plán je závazný a není možné navržené a schválené aktivity 

měnit či rušit ze dne na den. V rámci diskuze paní Liberdová ze Spolku pro obnovu venkova 

přispěla do návrhu plánu zahraniční exkurzí na Slovensko po projektech dobré praxe a po 

projektech PRV – tato akce by byla první akcí v Moravskoslezském kraji takového typu. 

Jednotlivé MAS v Moravskoslezském kraji zaslaly návrhy akcí, které budou v druhé polovině 

roku organizovat. Pan Filgas z Moravskoslezského kraje projevil zájem o úzkou spolupráci s CSV, 

stejně tak i pan ředitel Klein z Masarykovy školy zemědělské.  

 

 

 



                                                                                                

                                                                                                
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan Kučera z agrární komory nabídl možnost spolupráce s regionální potravinou, tato spolupráce 

fungovala i v předchozích letech a byla velmi pozitivně hodnocena.  

 

Z jednání byl pozitivní dojem, kde jsme se na závěr domluvili, že do konce května mi budou 

zaslány jednotlivými organizacemi dané akce či aktivity, které budou organizovat ve druhé 

polovině roku 2015 a které by bylo možné v rámci Celostátní sítě pro venkov podpořit.  

 

Zápis provedla: Ing. Helena Fajferlíková 

 

Příloha: 1) fotodokumentace z akce 

   2) prezenční listina  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 


