
                                                                                                

                                                                                                
  

 

  

 

 
Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov 
v druhé polovině roku 2016 v NUTS 2 Moravskoslezsko 

 

  

Učíme se navzájem 

Workshop s názvem „Učíme se navzájem“ se uskutečnil dne 23. 8. 2016 v obci Třanovice v okrese 

Frýdek-Místek a vytvořil prostor pro rozsáhlou diskuzi mezi zástupci místních akčních skupin, 

zaměstnanci Státního zemědělského intervenčního fondu a Centra pro regionální rozvoj ČR. Akce 

přispěla ke zvýšení kvality provádění programů rozvoje venkova a také umožnila setkání 

zainteresovaných subjektů, které si předaly svoje názory, zkušenosti a připomínky k problematice 

komunitně vedeného místního rozvoje. 

Den lesa v Moravskoslezských Beskydech 

Den lesa v Moravskoslezských Beskydech proběhl dne 16. 9. 2016 v obci Dolní Lomná v okrese 

Frýdek-Místek a byl určen pro partnery Celostátní sítě pro venkov, lesní hospodáře, majitelé lesů 

a potenciální žadatelé z Programu rozvoje venkova 2014-2020. Program akce byl zaměřen na 

hospodaření v lesích z pohledu CHKO, Lesů ČR, s. p. a dotační možnosti z Programu rozvoje 

venkova 2014-2020 – Lesnická podpora a ostatní dotační tituly pro lesy. V rámci semináře byly 

sdíleny příklady dobré i špatné praxe z pohledu rozdílných subjektů (FO, PO, MAS, SZIF). 

Podzimní dožínkový den 

Podzimní dožínkový den se uskutečnil dne 17. 9. 2016 u Národního památníku 2. světové války 

v obci Hrabyně v okrese Opava. Propagační akce byla zaměřena na prezentaci výrobků místních 

zemědělců, producentů a tradiční soutěž O zlatý koláč, kdy se mezi sebou utkaly koláčové týmy 

z obcí v okolí Opavy. Pomyslnými vítězi se staly všechny týmy, neboť podstatou této akce je 

podpora tradic a místní venkovské komunity. Na stánku Celostátní sítě pro venkov byly pro 

návštěvníky připraveny informační materiály k Programu rozvoje venkova 2014-2020, 

propagační předměty a další letáky či brožury od parterů Sítě. Návštěvníkům, zde byly 

poskytovány cenné informace a zároveň nabídnuty regionální produkty. Klíčem k úspěchu každé 

venkovní akce je hezké počasí. Bohužel na Podzimní dožínkovém dni nám počasí nepřálo. Téměř 

celou akci doprovázel déšť a sychravé počasí. I přes nepřízeň počasí, si akce našla své 

návštěvníky.   

Zemědělství v Poodří 2016 

Již druhý ročník propagační akce s názvem „Zemědělství v Poodří 2016“ se uskutečnil ve středu 

28. září 2016 v Den české státnosti v areálu zámeckého parku a na zámku v Bartošovicích 

v okrese Nový Jičín. Akci poctil svou účastí také ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka. 

Organizátoři akce si připravili pro návštěvníky velice bohatý program.   

Na stánku Celostátní sítě pro venkov byla prezentována nejen činnost Celostátní sítě pro venkov 

a MAS Regionu Poodří, z. s. ale také ostatních partnerů Sítě Moravskoslezského kraje. Odborná 

obsluha zde zodpovídala dotazy návštěvníků a předávala připravené informační materiály. MAS 

Regionu Poodří, z. s. ve spolupráci s obcí Bartošovice připravila v prostorách zámku výstavu 

ovoce a zeleniny, jež byla doplněna tipovací soutěží o váhu vystavené dýně. V areálu zámeckého 

parku probíhala výstava zemědělských strojů. Na stáncích byly prezentovány produkty regionální 

značky „MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®“.  

Tato akce se velice vydařila a to nejen díky krásnému počasí, ale také skvělému organizačnímu 

zajištění a bohatému programu. 

 

 



                                                                                                

                                                                                                
  

 

  

 

 

Budoucnost zemědělství 

Dne 30. září 2016 Celostátní síť pro venkov Moravskoslezského kraje ve spolupráci se 

Zemědělským a obchodním družstvem SLEZSKÁ DUBINA uspořádala exkurzi s názvem 

„Budoucnost zemědělství“, která se uskutečnila v obci Větřkovice v okrese Opava. Cílem exkurze 

bylo přiblížit zemědělský podnik a atraktivitu zemědělství mladé generaci, konkrétně žákům 

devátých ročníků základních škol, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání. Účastníci exkurze 

byli seznámení s podstatou zemědělství a následně jim byly představeny úspěšně zrealizované 

projekty z Programu rozvoje venkova. Účastnici byli také informováni o dotačních možnostech pro 

mladé začínající zemědělce.   

Inovace venkovského území v Polsku 

Ve dnech 6. – 7. 10. 2016 proběhla exkurze s názvem „Inovace venkovského území v Polsku“. 

Účastníci exkurze navštívili úspěšně zrealizované projekty z PROW (Program rozvoje venkova 

v Polsku) a další objekty, které měly za cíl inspirovat zúčastněné a podpořit operaci 6.4.2. 

Podpora agroturistiky z Programu rozvoje venkova 2014-2020. Dále byly účastníkům 

představeny polské projekty spolupráce. Cílem akce byla také vzájemná inspirace, výměna 

poznatků a zkušeností. Exkurze vytvořila prostor pro získání nových kontaktů a případné zahájení 

mezinárodní spolupráce. 

Pozemkové úpravy v regionu Opavsko 

Předposlední seminář v Moravskoslezském kraji byl realizován dne 10. 11. 2016 v obci Bělá 

v okrese Opava. Akce byla určena především pro zemědělskou veřejnost, partnery Sítě, vlastníky 

pozemků a veřejnost. Cílem bylo především přispět k lepší orientaci při přípravě a následné 

realizaci pozemkových úprav, k efektivnějšímu využití pozemkových úprav, jako jednoho 

z klíčových nástrojů rozvoje venkova. Přednášejícími byli nejen zástupci Pozemkového úřadu 

a Státního zemědělského intervenčního fondu, ale také zástupci z řad Úřadu pro zastupování ve 

věcech majetkových, Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, Vysokého učení technického 

v Brně a starostové obcí, kteří předali zkušenosti s pozemkovými úpravami. Z důvodu velice 

kladné zpětné vazby plánujeme podobný seminář na obdobné téma uskutečnit i v ostatních 

okresech Moravskoslezského kraje. 

Den lesa v Jeseníkách 

Jako reakci na velmi pozitivní ohlasy na akci Den lesa v Moravskoslezských Beskydech byl 

uspořádán dne 14. 11. 2016 obdobný seminář tentokrát na území Jeseníků, konkrétně v obci Malá 

Morávka v okrese Bruntál. Tento seminář byl opět určen pro partnery Celostátní sítě pro venkov, 

lesní hospodáře, majitelé lesů a potenciální žadatelé z Programu rozvoje venkova 2014-2020. 

Program semináře byl věnován především dotačním možnostem zaměřeným na lesnickou podporu 

a povinnostem vyplývajícím z Nařízení o dřevu a legislativy ČR. Předmětem diskuze byly rovněž 

zkušenosti jednotlivých žadatelů s dotacemi nejen z Programu rozvoje venkova.  Účastníci byli 

motivováni využít dotační prostředky z Programu rozvoje venkova 2014-2020. 

  



                                                                                                

                                                                                                
  

 

  

 

 

Setkaní partnerů Celostátní sítě pro venkov Moravskoslezského kraje 

Tradiční vánoční setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov Moravskoslezského kraje proběhlo 

dne 2. 12. 2016 v Hotelu Katharein v Opavě. Partnerům byly připomenuty základní principy Sítě,  

cíle a aktivity. Svoji činnost představili noví partneři. Zúčastnění byli rovněž informováni 

o akcích, které byly v roce 2016 realizovány s finančním podporou Celostátní sítě pro venkov. 

Partneři kladně vyhodnotili všechny realizované akce. Následně byli seznámeni s návrhem 

ročního regionálního prováděcího plánu aktivit Celostátní sítě pro venkov Moravskoslezského 

kraje pro rok 2017.   

 

 

Zpracovala: Ing. Veronika Vavrečková 

Dne: 15. 12. 2016 


