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Celostátní síť pro venkov
• Komunikační platforma Programu rozvoje venkova
(marketingový, propagační nástroj).
• Byla zřízena Ministerstvem zemědělství v listopadu
2008.

Hlavní myšlenky CSV

• Sdílení zkušeností a poznatků a jejich předávání
směrem k aktérům podílejících se na rozvoji venkova a
zemědělství.
• Velmi důležitý je přístup zdola nahoru.

• Je součást Evropské sítě pro rozvoj venkova.

Cíle CSV

Rozložení CSV
CSV je de facto rozložena do dvou úrovní:

• Informování o Programu rozvoje venkova.
• Podpora sdílení dobré praxe o rozvoji venkova
a zapojení partnerů.

• Národní (zastřešuje celou ČR)
vykonává Ministerstvo zemědělství
• Regionální - krajská
vykonává Státní zem. intervenční fond
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Web portál VENKOV

Partnerství v CSV

v rámci eAGRI

Není ničím omezeno – právnické osoby, fyzické osoby,
obce, spolky, sdružení….
Partnerství není ničím podmíněno, bez poplatků.
Partner se podílí na aktivitách Sítě, je informován o novinkách
a chystaných akcích (nejen) v daném regionu …

Možnosti spolupráce – aktivity Sítě

Aktivity v rámci Středočeského kraje








Semináře, školení, workshopy
Propagační akce
Exkurze – domácí, zahraniční
Konference
Inovace
Odborné studie, analýzy (např. Tematické pracovní
skupiny)
 Tvorba propagačních materiálů
a další

Pozemkové úpravy (odborný seminář)

Odborný výklad o pozemkových úpravách
Státní pozemkový úřad
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
&
Zástupci obcí a zem. subjektů
Spojeno s exkurzí na realizované úpravy
a prezentace dalších zdařilých ukázek
z celé ČR
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Začínáme podnikat v zemědělství
Střední zem. škola Čáslav
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Představení registru LPIS – Státní zemědělský intervenční fond
Půda (význam půdy, eroze, možnosti ochrany…) – Výzkumný ústav
meliorací a ochrany půdy
Ekologické zemědělství – KEZ o. p. s.
Welfare (chov zvířat) – Státní veterinární správa
Komplexní pozemkové úpravy – Státní pozemkový úřad
Portál farmáře – Státní zemědělský intervenční fond
Národní dotace – Státní zemědělský intervenční fond
Ekonomika zemědělských podniků – Ústav zemědělské ekonomiky a
informací
Program rozvoje venkova (investice, začínající zemědělci…) –
Ministerstvo zemědělství
Odborná způsobilost, evidence – Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský
Představení metody LEADER – Místní akční skupina

Kolínské rozhledy PRV

Mosty mezi teorií a praxí
Cílem exkurze bylo představit dotační možnosti Programu rozvoje venkova a ukázat jeho
přínos nejen v oblasti materiálního, ale i komunitního a sociálního rozvoje regionů.
Vytvořit prostor k diskuzi nejen mezi sférou akademickou a praktickou, ale také mezi
různými regiony České republiky.
Hlavní zaměření exkurze bylo na komunitně vedený místní rozvoj a projekty spolupráce
Místních akčních skupin.

Veřejná pec v obci Štolmíř

Jarmarky, trhy…

Jarmarky, trhy…

Propagační a info stánek PRV/CSV
(propojení s Regionální potravinou)
Rožmitál pod Třemšínem
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Týden lesů - 14. května 2016

Exkurze pořádané ve spolupráci s partnerem – Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Dvě exkurze s výkladem zaměřené na návštěvu míst s největším poškozením lesních
kultur po orkánu Kyrill v roce 2007 - oblast Knížecí Stolec.
Představení projektů podpořených v rámci Programu rozvoje venkova
Výsledkem projektu budou zalesněné plochy, obnova produkčního potenciálu lesa a
všech jeho funkcí.
Jedna exkurze do oblasti „Prameny řeky Blanice“.
Popis způsobu lesního hospodaření v lesích Národní přírodní památky Blanice a
představení projektu výstavby mostků přes řeku Blanici.

Ministerstvo zemědělství je jedním z vyhlašovatelů
soutěže Vesnice roku.
Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova
k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit
rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy
vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova,
ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich
představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat
svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do
společenského života v obci.

rok 2015
městys Čechtice
 výtečná spolupráce s místním zem. družstvem a dalšími
(nejen) zem. subjekty
Ocenění uděleno především za
 využití bioplynové stanice k vytápění obecních objektů
 budoucí využití brownfieldu – kompostárna a sběrný dvůr
 péče o lesy, vytváření alejí…

Děkuji za pozornost
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