
                                                                                                

                                                                                                
  

 

  

 

 

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

 

  

Workshop „Učíme se spolupracovat v Kraji Vysočina“ 
 

Druhou polovinu roku 2016 odstartovala dvoudenní vzdělávací akce, kterou pořádala CSV  

ve spolupráci s Krajskou sítí MAS Kraje Vysočina, a to ve dnech 9. - 10. srpna 2016 v Resortu 

Devět Skal. V průběhu dvou dnů měli zájemci možnost prohloubit své znalosti a sdílet zkušenosti 

v oblastech LEADER v PRV a jeho administrace, administrace v centrálním systému strukturálních 

fondů a Portálu farmáře, místní akční plány a animace školství, věcné hodnocení SCLLD (Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje) a další. Jednotlivá témata byla doplněna o praktické 

příklady/ukázky. Účastníci se vzájemně inspirovali nastavením vhodných podmínek a procesů pro 

přípravu a implementaci CLLD a také byly navrženy možné projekty spolupráce mezi MAS v Kraji 

Vysočina.  

 

Propagační aktivity CSV a PRV 
 

V měsících září a říjnu se CSV účastnila celkově pěti regionálně významných akcí s cílem 

prezentovat činnost CSV, propagovat PRV a oslovit tak potencionální partnery CSV, žadatele  

o dotace z PRV a také širokou veřejnost. V rámci Havlíčkovských slavností v Havlíčkově 

Borové proběhl den otevřených dveří místního zemědělského podniku Havlíčkova Borová 

zemědělská, a.s., kde byl 2. září 2016 umístěn stánek CSV. V průběhu dne byli návštěvníkům 

k dispozici také průvodci po areálu, kteří doplňovali prohlídku odborným výkladem. Byly 

prezentovány realizované projekty PRV přímo v praxi a demonstrován jejich přínos pro podnik. 

 

XXV. ročník Mlékárenského dne v Přibyslavi byl další úspěšnou akcí, na které měla CSV 

společný stánek s Krajem Vysočina dne 10. září 2016 umístěným ve farní stodole. Celkově  

23 vystavovatelů prezentovalo svůj mlékárenský sortiment. Prodejní výstava se konala při 

příležitosti Přibyslavských slavností a Dne evropského dědictví. Součástí stánku byla divácky 

atraktivní ukázka stloukání másla. Vzácnou návštěvou stánku byla paní ministryně školství, 

mládeže a tělovýchovy Kateřina Vlachová. 

 

Dne 11. září 2016 se konal tradiční XXV. Chovatelský den v Třebíči, a to v Jezdeckém areálu 

Polanka. Bohatý program přilákal velké množství diváků. Stánek Sítě nabídl zájemcům informační 

materiály k PRV, CSV, Národní síti MAS a další. Také byly prezentovány úspěšné projekty  

PRV realizované MAS. Dlouholetá tradice a bohatý program chovatelského dne zajistili vysoký 

počet nejen aktivních účastníků (účinkujících, soutěžících), ale i diváků. 

 

Celorepublikově významnou akcí byla XIII. Národní výstava Dne českého strakatého skotu, 

která proběhla dne 15. září 2016 na hřišti Radešínské Svratky. Akce byla pod záštitou hejtmana 

Kraje Vysočina Jiřího Běhounka a také ministra zemědělství Mariana Jurečky. Výstava je největší 

open air show v ČR s účastí více než 30- ti chovatelů z celé ČR s více než 100 ks všech kategorií 

skotu. Na místě byla také ukázková expozice hospodářských zvířat, zemědělské techniky, služeb 

a přítomny byly také významné plemenářské, krmivářské a další zemědělsky zaměřené firmy. 

Vzhledem k velikosti akci navštívilo společný stánek Sítě a Kraje Vysočina velké množství 

zájemců, kterým obsluha stánku předala připravené propagační materiály, a bylo diskutováno 

nad celou řadou zajímavých témat. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                

                                                                                                
  

 

  

 

 

Poslední z propagačních akcí byly 26. Bramborářské dny v Havlíčkově Brodě,  

taktéž s celorepublikovým významem a pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky.  

Dne 21. října 2016 vystavovalo v Kulturním domě Ostrov 31 společností a bylo představeno 

více než 130 odrůd brambor. Součástí výstavy byl i odborný seminář Brambory 2016, dále 

ochutnávky brambor upravených na různé způsoby a expozice nejdůležitějších škodlivých činitelů 

letošního roku. Stánek Sítě a Kraje Vysočina navštívili zástupci zemědělských podniků, drobní 

farmáři a další zemědělsky zaměřené firmy, kteří debatovali nejen o možnosti čerpání dotací 

z PRV, udržitelnosti projektů či administrativním procesu, ale také o zemědělské produkci obecně 

a vyměňovali si své zkušenosti. 

 

 

Semináře pořádané CSV 
 

Významné místo v aktivitách CSV zaujaly také semináře. Na základě poptávky od partnerů 

pořádala Síť v druhém pololetí roku celkově čtyři semináře. Před zahájením třetího kola příjmu 

žádostí v rámci Programu rozvoje venkova byly zorganizovány dva informativní semináře,  

a to dne 19. 9. 2016 v budově Krajského úřadu Kraje Vysočina a následující den  

20. 9. 2016 v zasedací místnosti SZIF v Brně. Cílem bylo přispět k lepší orientaci žadatelů  

při zpracování žádostí na čerpání finančních prostředků z PRV, k menší chybovosti při podávání 

žádostí a k širší informovanosti o možnostech využití dotačních titulů PRV.   

       

Další seminář byl na téma „Inovace pěstitelských technologií ovoce a zeleniny“ a uskutečnil 

se dne 9. 11. 2016 v Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Lednici, která byla 

spoluorganizátorem akce. Zazněly příspěvky z oblasti inovací zelinářských technologií, novinek 

v oblasti techniky pro zelinářství a ovocnářství či inovativních pěstitelských systémů hrušní. 

Největší ohlas vzbudila přednáška možnosti využití bioaditiv při pěstování zeleniny. Odpolední 

živá diskuze nabídla sdílení a přenos znalostí a osvědčených postupů v technologii zpracování  

a uskladnění zeleniny a ovoce. 

 

Ve spolupráci s Místní akční skupinou Zubří země, o.p.s. organizovala Síť dne 15. 11. 2016 

seminář „Pozemkové úpravy – přípravy a realizace“ v seminárním sále Centra Eden 

v Bystřici nad Pernštejnem. V programu zaznělo celkově sedm tematicky zaměřených přednášek 

a seminář uzavřela moderovaná diskuze s dotazy. Účastníci, kterými byli zejména zástupci obcí, 

obdrželi také brožuru Pozemkové úpravy „krok za krokem“. Dle ohlasů byl obsah semináře, 

přednášející i technické zabezpečení hodnoceny velice pozitivně a přítomní si odnesli cenné 

poznatky. 

 

 

Exkurze „Učíme se od sousedů“ 
 

Zpestřením aktivit byla třídenní exkurze po Jihomoravském kraji ve dnech 2. - 4. 11. 2016, 

organizována ve spolupráci s Místní akční skupinou Šipka, z.s. Exkurze umožnila výměnu 

poznatků MAS Kraje Vysočina, aktérů rozvoje venkova a dvou MAS z Jihomoravského kraje – 

MAS Hustopečsko, z.s. a MAS Znojemské vinařství, z.s., které nabídly ukázku úspěšných 

zrealizovaných projektů PRV na jejich území či v blízkém okolí. Mezi navštívená místa patřila 

např. obec Bohutice, Agrodružstvo Miroslav, Vinařství Dobrovolný, město Velké Pavlovice, obec 

Bořetice aj. V programu byl také dostatek prostoru pro prezentace, bylo představeno území 

jednotlivých MAS, jejich činnost, strategie, příklady dobré/špatné praxe a bylo diskutováno nad 

možnostmi spolupráce či nad náměty na nové projekty.   

 

 

 

 

 

 



                                                                                                

                                                                                                
  

 

  

 

 

Workshop „ Brambory zdravá potravina“ 
 

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Krajem Vysočina a Výzkumným ústavem 

bramborářským pořádala dne 16. 11. 2016 workshop v jídelně Obchodní akademie a Hotelové 

školy v Havlíčkově Brodě. Akce byla zaměřena na propagaci a užití brambor jako zdravé potraviny 

v kuchyni jiným než tradičním způsobem s cílem podpořit spotřebu brambor místních producentů, 

zkrátit cestu od zemědělce ke spotřebitelům, podpořit poptávku čerstvých potravin a současně 

ovlivnit zdravou výživu ve školských i jiných stravovacích zařízeních. V programu zazněly témata 

jako např. o nezastupitelné roli brambor ve zdravé výživě či o novinkách v sortimentu konzumních 

ukázkových brambor. Blok praktických ukázek a sdílených zkušeností otevřel raut složený 

z bramborových pokrmů s ukázkami jídel při správném/nevhodném použití typu brambor. 

V rámci moderované diskuze se předávaly zkušenosti, proběhlo ukázkové síťování mezi 

zemědělcem a školským zařízením, byly předány kontakty a v závěru proběhlo vyhodnocení 

nejchutnějších pokrmů.   

 

Setkání partnerů Sítě NUTS 2 Jihovýchod 
 

Setkání se uskutečnilo dne 22. 11. 2016 v Hotelu Černá Hora a hlavním cílem bylo hledat 

možnosti vzájemného provázání aktivit subjektů zapojených do rozvoje venkovského prostoru  

a motivovat či inspirovat k další spolupráci. Účastníky byli především zástupci z místních akčních 

skupin, samosprávy, Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina a další, kteří představili svoji činnost 

a dále sami demonstrovali spolupráci s CSV v rámci připravovaných aktivit pro rok 2017. 

Jednotlivé příspěvky byly živě diskutovány, navázaly se nové kontakty a u některých aktivit  

si partneři vzájemně přislíbili spolupráci. Akce byla příjemnou tečkou za aktivitami Sítě roku 2016. 

Akce napomohla nejen k bližšímu poznání partnerů navzájem, ale i k přiblížení jednotlivých 

připravovaných akcí, čímž přispěla ke zkvalitnění plánu Sítě pro příští rok.  

 

 

Zpracovala: Ing. Sýsová Lucie, koordinátor CSV NUTS 2 Jihovýchod 

Dne: 20. 12. 2016 


