Zpráva z akce „Inovace venkovského území v Polsku“
Termín: 6. – 7. 10.2016
Místo konání: Polsko (Velkopolské a Lodžské vojvodství)
Ve dnech 6. – 7. 10. 2016 proběhla exkurze s názvem „Inovace venkovského území v Polsku“.
Hlavním organizátorem akce byla Místní akční skupina Hlučínsko z. s. ve spolupráci s Celostátní
sítí pro venkov Moravskoslezského kraje. Účastníky exkurze byli partneři Celostátní sítě pro
venkov Moravskoslezského kraje, zemědělské subjekty zainteresované v agroturistice
a zástupci zaměstnanců Státního zemědělského intervenčního fondu, regionálního odboru
Opava.
Program exkurze byl zaměřen zejména na ukázky úspěšně zrealizovaných projektů Programu
rozvoje venkova 2014-2020 v oblasti agroturistiky a regionálních produktů/potravin.
Cílem exkurze byla podpora investic na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti
agroturistiky, jež vedou k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření nových pracovních míst
a podpoře širšího využití zemědělských farem a venkovských brownfields.
Účastníci exkurze navštívili úspěšné zrealizované projekty z PROW (Program rozvoje venkova
v Polsku) a dále jim byly představeny přeshraniční projekty spolupráce. Cílem akce byla také
vzájemná inspirace, výměna poznatků a zkušeností. Exkurze vytvořila prostor pro získání
nových kontaktů a zahájení mezinárodní spolupráce.
První zastávka exkurze byla v obci Marianka Siemieńska ve Velkopolském vojvodství. V sále
zrekonstruovaném z prostředků alokace LGD (MAS) se krátce prezentovala
LGD Wrota
Wielkopolski a dále proběhla diskuse na téma podpora podnikání na vesnici. Svoji činnost
představil místní včelař, včetně ukázek a ochutnávek svých produktů např. perníčky,
bezalkoholové medové pivo, pylová zrna, propolis apod. Byly prezentovány i výrobky místního
producenta masných výrobků – uzeniny z prasete zlotnického, které je polským genofondem
(regionální podpora chovatelům tohoto polského druhu prasete ze strany polského Ministerstva
zemědělství). Tyto regionální produkty byly součástí projektu spolupráce s Ostrzeszowskou
LGD.
Dalším cílem exkurze byl objekt agroturistiky paní Marii Maślanky, gmina Lubnice, Lodžské
vojvodství, a jeho prohlídka Tento projekt získal 2. místo v soutěži Lodžského vojvodství za rok
2016. Když jsme u paní Maślanky zjišťovali, proč právě její usedlost obsadila druhou příčku,
bez váhání konstatovala, že především pro klidnou lokalitu, ve které se nachází. Atraktivní na
objektu jsou také koupelny situované u každého pokoje. V tomto vojvodství je možné
provozovat agroturistický objekt do pěti místností bez jakéhokoliv omezení v rámci
zemědělského podnikání, čehož paní Maria Maślanka využívá.
Následně se exkurze přemístila na zemědělskou usedlost „Pod Bocianim Gniazdem“ v obci
Chroscin, Velkopolské vojvodství. Tento objekt funguje přes 15 let, a to bez dotací.
Zemědělská usedlost má netradiční vzhled, vznikla v době, kdy ještě v Polsku nebyla známa
přesná definice agroturistiky a přesné znění pravidel pro její vznik. V prostranství objektu se
volně pohybují zvířata jako osli, koně, lamy, psi apod. Základem areálu jsou objekty bývalých
hospodářských budov. V jedné z nich je restaurace, z jejíž oken je možno přímo krmit
hospodářská zvířata na dvoře po nimi. V dalším objektu je možno se ubytovat, a to zcela
netradičně. Ubytovací kapacita vznikla z hospodářské budovy, kde v obrovské místnosti
s mnoha lůžky je jedna stěna prosklená a za ní je umístěn holubník, který hostům ozvláštňuje
pobyt. Holubi vrkají po celé noci. Dle provozovatelky nemají nouzi o hosty celoročně, a to
nejen díky své jedinečné vesnické atmosféře, ale také díky nabídce zajišťování typických
venkovských aktivit jako je například jízda na koni či vyjížďka na traktoru.

V rámci večerního programu proběhl workshop LGD Wrota Wielkopolski, kde byly představeny
projekty 2007-2013 a výhled na nové období. Po dlouhé debatě dospěla většina účastníků
workshopu k závěru, že PROW (Program rozvoje venkova v Polsku) nabízí pro žadatele
opravdu mnoho možností a je ve svých podmínkách podle debatujících benevolentnější. Jelikož
několik účastníků bylo z řad MAS, nechyběla diskuze ani na téma komunitně vedeného
místního rozvoje.
Druhého dne ráno se představila účastníkům polská firma Maxygen (chovatelská
a dodavatelská firma genetického inseminačního materiálu). Po prezentaci společnosti se
rozvinula zajímavá diskuze na téma rozdíl mezi českými a polskými podmínkami podnikání
na venkově.
Dalším navštíveným místem byl objekt venkovské turistiky „Noclegi u Teresy“. Dům byl
zrekonstruovaný z PROW za podpory dotace na venkovskou turistiku, a to bez návaznosti na
zemědělskou výrobu.
Posledním bodem programu exkurze byla prohlídka penzionu „Dworek pod sową Celinka“. Ten
byl za podpory PROW částečně zrekonstruován. Částečně byl postavený nový soubor
venkovských objektů v krásném čistém rustikálním stylu. Hosté se mohou ubytovat v pokojích
či pronajmout si celý dům. Majitelé usedlosti mají pro návštěvníky připraveny také lokální
produkty jako ovoce, zeleninu, mléko apod. Komplex nabízí svým hostům vyjížďky na koních,
v kočáře či na saních. Na poslední zastávku za námi přijela také místopředsedkyně LGD
Ostrzeszow, která prezentovala činnost LGD, a to realizované a plánované projekty.
Pod dojmy z návštěv uvedených objektů probíhala cestou zpět v autobusu živá diskuse.
Účastníci hodnotili kvalitu polských výrobků, hovořili o tom jak podpořit regionální produkty,
krátké dodavatelské řetězce či marketing volnočasových aktivit na venkově. Na závěr dostali
prostor pro prezentaci svých aktivit rovněž účastníci exkurze z řad žadatelů Státního
zemědělského intervenčního fondu. Autorem programu, ale také zkušeným průvodcem a
překladatelem exkurze byla Mgr. Dagmar Quisková z Místní akční skupiny Hlučínsko. Díky
svému předchozímu působení v Polsku, osobním kontaktům a znalosti prostředí měla velké
množství zajímavých a aktuálních informací, zejména v návaznosti na činnost místních LGD.
Na četné dotazy, které se týkaly dotací z českého Programu rozvoje venkova 2014-2020,
odpovídali po celou dobu konání exkurze ochotně přítomní zaměstnanci SZIFu.
Účastníci vyhodnotili exkurzi jako velice zdařilou s tím, že jim přinesla možnost inspirovat se
různými projekty v oblasti venkovské turistiky, získat nové kontakty a případně navázat
mezinárodní spolupráci.
Na závěr bych si dovolila poděkovat Mgr. Dagmar Quiskové za kvalitní program a organizační
zajištění exkurze.

Zpracovala: Veronika Vavrečková, koordinátor CSV Moravskoslezský kraj
Dne: 31. 10. 2016

