
                                                                                                

                                                                                                
  

 

  

 

 
Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov 

v druhé polovině roku 2016 v NUTS 2 Střední Morava 
 

 

Celostátní síť pro venkov se v druhé polovině roku 2016, stejně jako v předchozím období, 

podílela na organizaci celé řady akcí. Jednou z prvních aktivit CSV v druhé polovině roku bylo 

Představení Programu rozvoje venkova a činnosti Celostátní sítě pro venkov na akci 

Top víno Slovácka 2016. Top víno Slovácka je slavnostní akce pořádaná každoročně v srpnu v 

Polešovicích na Uhersko Hradišťsku. O stejnojmenné prestižní ocenění usiluje pravidelně celá řada 

vinařů z širokého okolí. Letošní již devátý ročník této akce nabídl návštěvníkům vše, co k dané 

oblasti a tématu patří. Dobré víno, krásné počasí a široký folklorní a hudební program.  

 

Přelom září a října se v našem regionu vyznačuje velkým množstvím kulturních a společenských 

akcí v oblasti zemědělství a života na venkově. V záři se tak bylo možné seznámit s aktivitami 

CSV například na Jesenických dožínkách nebo dožínkách Olomouckého kraje pod názvem 

Představení Programu rozvoje venkova a Celostátní sítě pro venkov na akci Dožínky 

Olomouckého kraje a Představení Programu rozvoje venkova a Celostátní sítě pro 

venkov na akci Jesenické dožínky. Dožínkové slavnosti jsou v regionu významným kulturním 

a historickým odkazem a jejich realizace napomáhá zvýšenému zájmu veřejnosti o zemědělskou 

činnost a aktivity s ní spojené.  

 

Další z činností v tomto období byla aktivní účast CSV na konferenci pod názvem Představení 

Programu rozvoje venkova a Celostátní sítě pro venkov na konferenci Zemědělské 

školství v návaznosti na rozvoj venkova a podporu podnikání na venkově. Tato 

konference byla zaměřena na školství a vzdělávání v oblasti zemědělství, což je bezesporu jednou 

ze základních priorit v oblasti rozvoje zemědělství a jeho budoucnosti na našem území. Hlavním 

tématem byla podpora podnikání na venkově a priority a perspektivy v oblasti rozvoje venkova. 

Za stejným účelem zorganizovala CSV rovněž seminář s názvem Nastavení implementace 

strategie komunitně vedeného místního rozvoje v rámci Programu rozvoje venkova, 

který byl realizován pro všechny zájemce o danou problematiku z Olomouckého kraje. 

Předmětem byl především komunitně vedený místní rozvoj, nastavení interních postupů MAS, 

výběrová kritéria a řada dalších odborných témat. Seminář měl mezi účastníky velký úspěch a 

byl jednohlasně vyhodnocen jako žádoucí a přínosný. 

 

Poslední zářiový seminář s názvem Program rozvoje venkova 2014-2020, 3. kolo příjmu 

žádostí, byl dle svého názvu zaměřen především na PRV a operace vyhlašované ve třetím kole 

a byl realizován jak v Olomouckém tak i ve Zlínském kraji. Semináře tohoto typu se vyznačují 

pravidelně vysokou návštěvností a účastníci velmi kladně hodnotí možnost pokládání dotazů a 

konzultace svých problémů v této oblasti s odbornými pracovníky.  

 

V říjnu je jednou z nejvýznamnější akcí v regionu podzimní etapa Flóry Olomouc, která 

každoročně přiláká tisíce návštěvníků ze všech koutů naší země, ale i zahraničí. V průběhu 

několika dnů je pro návštěvníky připraven také bohatý doprovodný program a CSV se v letošním 

roce stala jeho součástí. Pod názvem Představení Programu rozvoje venkova a Celostátní 

sítě pro venkov na festivalu gastronomie a nápojů Olima 2016 se CSV snažila 

návštěvníkům přiblížit PRV a inspirativní projekty v oblasti potravinářství. Na les a lesnickou 

tématiku, spolu s prezentací lesnických opatření PRV, se pak zaměřovala akce s názvem 

Prezentace Celostátní sítě pro venkov a Programu rozvoje venkova na akci Oslavy lesa 

na Flóře.  



                                                                                                

                                                                                                
  

 

  

 

Jako další byla v tomto období realizována také exkurze s názvem Cesta za poznáním 

potravinářských producentů, která byla zaměřena na ukázky dobré praxe realizace projektů 

z PRV v oblasti potravinářství a oslovení a motivování mladé generace k podobné činnosti. Za 

tímto účelem se exkurze účastnili také studenti studující zemědělské obory a společně navštívili 

například malou rodinou farmu s ukázkou zpracování mléka a mléčných výrobků, ovocnářství 

s ukázkou zpracování a sušení ovoce, nebo zemědělské družstvo a představení konvenčního 

chovu dobytka.  

 

Poslední říjnovou sobotu se pak pod názvem Představení Programu rozvoje venkova a 

Celostátní sítě pro venkov na lidové slavnosti Přivírání skanzenu s chutí slovácké 

zabíjačky mohli návštěvníci seznámit nejen s informacemi o PRV a CSV, ale zároveň si 

prohlédnout řemeslný jarmark, ochutnat regionální a zabijačkové speciality nebo si užít širokého 

doprovodného a hudebního programu.  

 

V závěru roku je vždy vhodné se ve všech pracovních skupinách sejít a společně vyhodnotit 

uplynulé období a připravit si koncepty, plány a postupy do nadcházejícího roku. Přelom listopadu 

a prosince je tak převážně obdobím realizace pracovních a tematických setkání. Hned z počátku 

listopadu proběhlo Setkání certifikovaných výrobců, zaměřené na potravinářské výrobce 

z regionu. Na programu bylo například představení a ochutnávka jednotlivých regionálních 

produktů nebo diskuze nad přínosy značek kvality k tvorbě přidané hodnoty potravinářských 

výrobků. Toto téma začíná stále více nabývat na významu a pořádání podobných pracovních 

setkání je tak velmi přínosné. Podobnému tématu se rovněž věnovalo prosincové Setkání aktérů 

venkova Olomouckého a Zlínského kraje „Možnosti podpory zkracování odběratelských 

řetězců, místních trhů a jiná podpora z PRV.“ Již z podtitulu je zřejmé, kterým směrem se 

probíraná témata ubírala. Mimo jiné zde byly probírány přínosy a úskalí různých forem distribuce 

potravinářských produktů jako bedýnkování, farmářské trhy, mléko-maty nebo prodej ze dvora. 

Součástí programu byla rovněž exkurze do zemědělského družstva spojená s prohlídkou 

realizovaných projektů z PRV.  

 

Před uzavřením roku je pochopitelně žádoucí vyhodnotit také činnost CSV v uplynulém období. 

Za tímto účelem bylo v prvním prosincovém týdnu prostřednictvím Sítě zorganizováno Setkání 

partnerů Celostátní sítě pro venkov Olomouckého kraje a Setkání partnerů Celostátní 

sítě pro venkov Zlínského kraje. Obě setkání zahájila Ing. Kateřina Mračková, ředitelka RO 

SZIF Olomouc a osobně všem partnerům poděkovala za jejich aktivitu, zájem a velmi dobrou 

spolupráci v uplynulém roce. Všem přítomným představila realizované akce Sítě v daném kraji 

v uplynulém pololetí a zhodnotila aktivity CSV v regionu za celý rok. Závěrem pak spolu 

s koordinátorem CSV popřála všem partnerům krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a 

další spolupráce v následujícím roce.  

 

Poslední činností CSV před zakončením roku 2016 bylo uspořádání semináře s názvem 

Nastavení implementace strategie komunitně vedeného místního rozvoje v rámci 

Programu rozvoje venkova, tentokráte pro zájemce ze Zlínského kraje. Síť tak reagovala na 

velmi pozitivní ohlasy na tento seminář v Olomouckém kraji a umožnila tak rozšíření potřebných 

informací a poznatků do celého regionu.  

 

Zpracoval: Ing. Tomáš Čermák 

 

Dne: 15. prosince 2016 


