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Úvodní slovo

Vážení přátelé venkova, 

dostává se Vám do  rukou publikace, ve  které bychom rádi při

blížili činnost Celostátní sítě pro venkov Kraje Vysočina (dále 

jen CSV). Aktivity CSV odrážejí potřebu venkovských oblastí 

a přispívají k podpoře udržitelného rozvoje zemědělství a péče 

o krajinu. Naším cílem je vytvořit prostor pro setkávání odborné 

i laické veřejnosti a v rámci diskuse sdílet příklady dobré i špatné 

praxe.

Ve spolupráci s partnery se snažíme koncepčně řešit problémy 

regionu v rámci ucelených tematických cyklů, např. workshopy 

na téma Brambory zdravá potravina nebo exkurze a workshopy 

na téma Místní produkty a regionální značka. Cílem je podpořit 

horizontální a  vertikální spolupráci mezi účastníky dodava

telského řetězce k  vytvoření krátkých dodavatelských řetězců  

a místních trhů. 

Různé formy spolupráce ve  venkovském prostoru nabízejí 

subjektům možnosti rozvoje také s finanční podporou Programu 

rozvoje venkova 2014–2020 (PRV). V publikaci jsou představeny 

dotační příležitosti, které zahrnuje opatření M16 – Spolupráce.

Chtěl bych i  touto cestou poděkovat Kraji Vysočina, který je 

významným partnerem CSV; dlouhodobě podporuje sektor  

zemědělství a snaží se ho představit jako perspektivní a moderní  

odvětví.

Ing. Václav Říha 

ředitel regionálního odboru Brno 

Státní zemědělský intervenční fond
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Celostátní síť pro venkov

Činnost CSV byla oficiálně zahájena 11. listopadu 

2008 na jednání Monitorovacího výboru PRV. 

Hlavní myšlenkou CSV je sdílení zkušeností  

a poznatků a jejich předávání aktérům podílejících 

se na rozvoji venkova a zemědělství. CSV sdružuje 

mnoho významných subjektů – partnerů, kteří 

působí na venkově a přispívají k jeho rozvoji. Fun

gování CSV je založeno na přístupu „zdola nahoru“, 

který umožňuje získávání zpětné vazby pro orgány 

státní správy.

Činnost regionální CSV na  území kraje Vysočina 

zajišťuje Regionální odbor Státního zemědělské

ho intervenčního fondu v Brně (dále jen RO SZIF). 

Akce jsou připravovány ve  spolupráci s  partnery 

činnými ve venkovském prostoru.

Mezi čtyři základní cíle CSV patří:

⁃⁃ Zvýšit zapojení zúčastněných stran do provádě

ní politiky rozvoje venkova.

⁃⁃ Zvýšit kvalitu provádění programů rozvoje ven

kova.

⁃⁃ Informovat širší veřejnost a  potenciální příjem

ce o  politice rozvoje venkova a  o  možnostech 

financování.

⁃⁃ Podpořit inovace v zemědělství, produkci potra

vin, lesnictví a venkovských oblastech.

Díky finančním prostředkům z  PRV 2014–2020, 

podopatření 20.2 Podpora pro zřízení a  činnost 

CSV, se daří realizovat celou řadu zajímavých akti

vit vzdělávacího, informačního a  propagačního 

charakteru. 

K  intenzivnějšímu zapojení partnerů do  politiky 

rozvoje venkova byly na  území NUTS 2 Jiho

východ (Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj) zřízeny 

dvě tematické pracovní skupiny s celorepublikovou 

působností, jejichž tématem jsou ovocné stromy 

v  krajině s  vazbou na  krátké dodavatelské řetězce 

a sociální zemědělství.

Bližší informace o konkrétních aktivitách CSV 

naleznete na:

⁃⁃ webových stránkách SZIF  

www.szif.cz/cs/celostatni-sit-pro-venkov

⁃⁃ webových stránkách Ministerstva zemědělství 

www.eagri.cz/venkov.
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Krátké dodavatelské řetězce

KDŘ lze definovat jako alternativní způsoby prodeje, 

které snižují vzdálenost z pole na stůl a přivádí pro

ducenty blíže ke  konzumentům. Mezi tyto formy 

lze zařadit např. farmářské trhy a tržiště, bedýnko

vý prodej, přímý prodej ze dvora/farmy aj.

Tyto formy dodavatelskoodběratelských vztahů 

mají příznivé dopady v  oblasti environmentální, 

ekonomické, sociální i v oblasti zdraví a blahobytu 

a přispívají k udržitelnosti těchto systémů.

Krátké dodavatelské řetězce (dále jen KDŘ) jsou 

formou dodavatelskoodběratelských vztahů, které 

kladou důraz na  význam regionálních potravin, 

jejich využití ve  stravovacích zařízeních, gastro

nomii obecně, místním podnikání a  cestovním 

ruchu. Jejich smysl je postaven na úzkých vazbách 

mezi producenty, konzumenty, kuchaři, škola

mi, místními úřady a  sdruženími, které společně 

vytváří silnou místní komunitu. 

Enviromentální 
oblast

Zdraví 
a blahobyt

Sociální 
oblast

Ekonomická 
oblast

KRÁTKÉ 
DODAVATELSKÉ 

ŘETĚZCE
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Dotační možnosti Programu rozvoje venkova 
2014-2020 v rámci opatření M16 Spolupráce

Dotační programy členských států Evropské unie 

zahrnují i podporu pro rozvoj různých forem spolu 

práce, které jsou relevantní pro zemědělskopotra

vinářský sektor a  mohou se uplatnit i  pro ostatní 

venkovské podniky. 

V  České republice je tato podpora zahrnuta  

v  PRV 2014–2020 v  Opatření M16 – Spolupráce, 

jehož účelem je přispět k  dosažení konkurence

schopnosti zemědělství, potravinářství a  lesnictví 

a  přispět k  dosažení udržitelného hospodaření 

s přírodními zdroji. 

Opatření M16 Spolupráce obsahuje následující 

operace:

⁃⁃ 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP.

⁃⁃ 16.2.1  Podpora vývoje nových produktů, postu

pů a technologií v zemědělské prvovýrobě.

⁃⁃ 16.2.2  Podpora vývoje nových produktů, postu

pů a  technologií při zpracování zeměděl

ských produktů a  jejich uvádění na  trh 

(Potravinářské inovace).

⁃⁃ 16.3.1  Sdílení zařízení a zdrojů.

⁃⁃ 16.4.1  Horizontální a vertikální spolupráce mezi 

účastníky krátkých dodavatelských řetěz

ců a místních trhů.

⁃⁃ 16.6.1  Horizontální a  vertikální spolupráce při 

udržitelném zajišťování biomasy pro 

výrobu energie, výrobu potravin a  v  prů

myslových procesech.

Formou spolupráce a  dotačních možností, kte

rá má nejblíže k  podpoře KDŘ, je výše zmíněná 

Operace 16.4.1 Horizontální a vertikální spolupráce 

mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců 

a místních trhů. 

Tato operace podporuje spolupráci minimálně 

dvou subjektů vedoucí k  vytváření a  rozvoji KDŘ 

a místních trhů. Formou takovéto spolupráce může 

být společný prodej v  místní prodejně, společný 

prodej ze dvora, společná organizace přímého pro

deje spotřebiteli (např. bedýnkový prodej). 

Podpora na vytvoření a rozvoj KDŘ se týká pouze 

dodavatelského řetězce, který zahrnuje maximálně 

jednoho zprostředkovatele mezi zemědělcem a spo 

třebitelem. Vytvoření a rozvoj místního trhu bude 

podporován pouze v  případě, že činnosti zpraco

vání a  prodeje konečnému spotřebiteli se odehrá

vají v  okruhu 75 km od  zemědělského podniku,  

z něhož produkt pochází.

Bližší informace k  jednotlivým opatřením PRV 

naleznete na webových stránkách Státního země

dělského intervenčního fondu www.szif.cz nebo 

webových stránkách Ministerstva zemědělství 

www.eagri.cz/prv.



6

Brambory zdravá potravina

Brambory jsou jednou z nejvýznamnějších země

dělských plodin a  patří mezi běžnou součást 

našeho jídelníčku, a to nejčastěji ve formě přílohy 

k hlavnímu chodu. Užití brambor v kuchyni nabízí 

však řadu zajímavých variací a lze z nich připravit 

mnoho chutných pokrmů. Tato nenápadná zeleni

na vyniká také řadou nutričně významných látek 

a někteří nadšenci označují brambory za superpo

travinu. I přes všechna tato pozitiva, má však spo

třeba brambor v České republice klesající tendenci.

Na území ČR se výjimečně příznivými podmínka

mi pro pěstování brambor pyšní Kraj Vysočina. Není 

proto překvapením, že každý třetí český brambor 

vyroste na Vysočině, která je právem považována 

za  bramborářský kraj. Význam brambor v  tomto 

kraji odráží i velké množství akcí, na kterých jsou 

hlavním tématem brambory; příkladem uvádíme 

tradiční Bramborářské dny spolu se soutěžemi  

o  Bramborovou pochoutku Vysočiny a  Brambo

rový květ Vysočiny nebo Bramborobraní v Třebíči.

Brambory jsou jednou z nejvšestranněji použitelnou zeleninou.
Jsou ideální náhradou za chléb, obilniny a těstoviny (lepek).
Obsahují hodně vitamínů (C, B6) a draslíku.
Bramborová hlíza je jedním z nejbohatších zdrojů antioxidantů v lidské výživě.

Jsou brambory zdravé – ANO, jsou!
Brambory jsou zdravou a dietní plodinou.
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Vyjádření partnerů CSV

Brambory jsou plodi 

nou, bez které si už 

dnes málokdo dokáže 

představit český jídelníček. Prvními pěstiteli bram

bor byli pravděpodobně Inkové, kteří žili na  úze

mí dnešního Peru. V  roce 1536 objevil španělský 

dobyvatel chuť brambor a  přivezl je do  Evropy. 

Koncem 16. století začaly pěstovat brambory rodiny 

baskických námořníků podél pobřeží severního 

Španělska. Do  Čech je z  Německa přivezl v  roce 

1628 lékárník Jiří Agricola z  Jáchymova a  před

kládal je na hostině pořádané na oslavu opevnění 

města Jáchymova. Jiné zdroje uvádí, že roku 1623 

se brambory objevily jako pochoutka na stole maji

tele Jindřichohradeckého panství Viléma Slavaty  

Bramborářský kroužek sdružuje 

více než čtyřicet zemědělských 

subjektů – pěstitelů brambor pře

devším z  oblasti Českomoravské 

vrchoviny. Pro své členy zajišťuje 

řadu poradenských aktivit či vzdělávacích akcí. 

Bramborářský kroužek je také partnerem CSV. 

Jednou z  významných spoluprací byla realizace 

série workshopů, které prezentovaly brambory jako 

z  Chlumu a  Košumberka a  byly mu darovány 

řádem františkánů, kterému je přisuzováno rozší

ření brambor do Čech. 

Brambory jsou synonymem Českomoravské 

vrchoviny a  jsou tedy tradiční plodinou většiny 

území Kraje Vysočina. Šlechtitelé i  producenti 

brambor jsou hrdí na  to, že jejich kvalitní úroda 

pochází právě od  nás z  pomezí Čech a  Moravy. 

Nerad bych se jednou dočkal toho, že přílišnou 

a  nepromyšlenou regulací podmínek pěstování 

přijdeme o  jejich tradiční tuzemské producenty. 

Podporujeme naše pěstitele a doporučujeme všem 

jíst co nejvíce brambor z Vysočiny. 

Dobrou chuť při konzumaci brambor – především 

těch, které pro Vás vyrostly v našem kraji!

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman,  

Kraj Vysočina

zdravou a  chutnou potravinu s  důrazem na  pod

poru krátkých dodavatelských řetězců a místních 

producentů. Chceme, aby se brambory u nás dále 

pěstovaly a  nepříznivý trend mírného poklesu 

osázených ploch se dále nezvětšoval. Proto je také 

důležité pořádat i  různé vzdělávací, propagační 

a  informační aktivity na  podporu spotřeby bram

bor a zvýšení povědomí spotřebitelů o bramborách 

jako základní, kvalitní a domácí potravině.

Ing. Jana Exnarová, předseda představenstva

Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, z.s.
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Naše společnost 

se pěstováním 

brambor zabývá  

od svého vzniku. 

Je to naše nejdůležitější komodita v  rostlinné 

výrobě. Snažíme se zde snoubit živočišnou výrobu 

s  rostlinnou, protože bez hnoje brambory nevy

rostou a hlavně v posledních suchých letech hnůj 

zajistí pro brambory potřebnou vláhu. Naše spo

lečnost je jedním z největších šlechtitelů brambor  

v  ČR. Sadbu pěstujeme na  cca 100 ha. Konzum

ní brambory pěstujeme na 40 ha. Nedávno jsme 

investovali nemalé finanční prostředky do  vyba

vení třídicí linky. Využili jsme z  části peníze 

z  PRV. Jedná se o  linku na  balení brambor až 

na  paletu v  pytlích od  5 do  25 kg. Zároveň jsme 

pořídili klimatizační jednotku tzv. trigeneraci.  

Ta umí vyrobit z odpadního tepla naší bioplynové 

stanice chlad, který zabezpečí na bramborárně tep

lotu, aby brambory neklíčily. Tyto i další investice si 

vyžádaly nemalých finančních prostředků a z toho, 

kolik vše stojí i laik vidí, že ten kdo pěstování bram

bory zrušil, již toto odvětví asi těžko obnoví a díky 

tomu jsme i v této komoditě nesoběstační. 

Zákazníkům doporučujeme, aby při nákupu 

brambor pozorně studovali etikety., Na  nich zjistí  

o jakou jde odrůdu a  na  jaké použití jsou hlízy 

určeny. Pokud je to možné, měli by zákazníci dávat 

přednost české produkci. Ta pochází z blízkého 

regionu a jejím prostřednictvím jsou podporová

ni čeští výrobci. V končeném důsledku dochází 

i k ochraně životního prostředí, protože se ome

zuje vypouštění škodlivin do ovzduší v průběhu 

přepravy potravin ze vzdálených míst. 

V naší polečnosti často provádíme exkurze, takže 

kdo by se chtěl seznámit s naší prací blíže je vítán.

Ing. Aleš Málek 

předseda představenstva

Havlíčkova Borová zemědělská, a. s.
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Cyklus workshopů „Brambory zdravá potravina“
Díky spolupráci CSV s  Krajem Vysočina a  Pora

denským svazem „Bramborářský kroužek“ v  Hav 

líčkově Brodě byl v  roce 2016 realizován pilotní 

workshop s  názvem „Brambory zdravá potravina 

aneb netradiční užití brambor v  kuchyni“. Veli

ce pozitivní ohlasy od  účastníků byly impulzem 

pro uspořádání série dalších čtyř workshopů  

v  roce 2017 v  okresech Žďár nad Sázavou, Pelhři

mov, Třebíč a Jihlava. 

Realizace těchto workshopů v Kraji Vysočina byla 

založena na myšlenkách: 

⁃⁃ propagace brambor jako zdravé potraviny,

⁃⁃ podpory partnerských přístupů a  vazeb mezi 

prvovýrobcem a spotřebitelem,

⁃⁃ iniciace užšího propojení místních odvětví 

zemědělství a  zásobování potravinami (rozvoj 

KDŘ),

⁃⁃ podpory poptávky čerstvých potravin do stravo

vacích zařízení obecně. 
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Nezastupitelná role brambor ve zdravé výživě

Světový trend v konzumaci brambor se mění, více 

než polovina brambor ve slupce je konzumována 

lidmi nad 45 let věku. Naopak, mražené brambo

rové výrobky konzumují z 54 % děti a lidé do 34 let.

Sedm nutričních faktů o bramborách:
⁃⁃ celý brambor je výživný včetně slupky, 

⁃⁃ má pouze 110 kcal, samozřejmě pokud přidáte 

máslo, zakysanou smetanu a slaninu, toto číslo 

se zvýší,

⁃⁃ obsahují 2 g vlákniny, pomáhá při nasycení, 

snižuje hladinu cholesterolu v  krvi a  pomáhá 

zmírnit zácpu,

⁃⁃ poskytují 45 % doporučené denní hodnoty vita-

minu C, ten je silný antioxidant, který pomáhá 

posílit náš imunitní systém a  může podpořit 

zdravou pleť,

⁃⁃ jsou dobrým zdrojem vitaminu B6, poskytují 

10 % denní doporučené hodnoty vitamínu B6, 

který hraje důležitou roli při přeměně potravin 

na  energii a  pomáhá tělu metabolizovat tuky  

a bílkoviny,

⁃⁃ poskytují 620 mg draslíku, který pomáhá udr

žovat normální krevní tlak,

⁃⁃ poskytují 6 % doporučené denní hodnoty žele-

za, které je rozhodující pro přepravu kyslíku 

v  našem těle. Bez dostatečného množství se 

můžete snadno cítit unavený.

Porovnání nutričních hodnot potravin
100 g brambory rýže těstoviny

Vitamin C (mg) 9 (VS) 0 0

Voda (%) 78,8 10–11 10–11

Energie (kcal) 75 350 350

Draslík (mg) 379 193 197

Fosfor (mg) 43 282 162

Hořčík (mg) 22 115 48

Bílkoviny (g) 1,8 8–12 8–12

Tuk (g) 0,1 1–2 1–2

Karbohydráty (g) 16 65–71 65–71

Obecně 100 g brambor se rovná 75 kalorií,  16 g 

sacharidů, téměř 2 g bílkovin a 0,1 g tuku. Naopak, 

těstoviny a  rýže se skládají z  přibližně stejného 

množství energie a  sacharidů, a  to 350 kalorií 

65–71 g sacharidů, 8–12 g bílkovin a 1–2 g tuku.

 Pokud máte problémy přibírat na váze:  
vhodnou přílohou pro vás by mohly být  

těstoviny a rýže.

Pokud máte problémy zhubnout:  
správnou volbou pro vás by mohly být  

brambory – při stejné energetické hodnotě  

můžete zkonzumovat větší porci brambor  

než např. rýže nebo těstovin.

Pokud se snažíte zvýšit příjem vlákniny:  
pečené brambory a hnědá rýže jsou lepší volby, 

než bramborová kaše a bílá rýže.
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Potraviny z pole rovnou na talíř

Potraviny od místních farmářů:
⁃⁃ poctivé,

⁃⁃ čerstvé,

⁃⁃ rozmanité / širší paleta chutí,

⁃⁃ kvalitní,

⁃⁃ sezonní,

⁃⁃ tradiční,

⁃⁃ místní / lokální původ,

⁃⁃ chutné,

a mnoho dalšího.

Dodavatelsko-odběratelské vztahy v systému KDŘ: 
⁃⁃ tradice regionu / rodinná tradice,

⁃⁃ doporučení a vlastní zkušenosti,

⁃⁃ zážitek z nakupování,

⁃⁃ kulturní identita,

⁃⁃ kontrola nad původem,

⁃⁃ nízká ekologická stopa,

⁃⁃ face to face kontakt,

⁃⁃ podpora rozvoje komunity / regionu,

⁃⁃ podpora vzniku pracovních míst, 

a mnoho dalšího.
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Příklady dobré praxe projektů PRV

Zemědělská a. s. Krucemburk, akciová společnost
Technologie skladu obilovin

Projekt řeší dostavbu dvou 

sil na obilí, každé o kapacitě  

1300 m³ a dostavbu dopravních 

cest pro dopravu obilí  

z těchto sil na čističku a sušku 

a instalaci závěsných  

teploměrů. 

Školní statek Humpolec

Bioplynová stanice Okrouhlice

Cílem projektu je výstavba 

bioplynové stanice  

a s tím související využití 

druhotných produktů  

živočišné výroby a některých 

dalších zemědělských odpadů.

Zastřešení kejdové jímky  

a nastýlací vůz

Projekt řeší zastřešení kejdové 

jímky tak, aby došlo ke snížení 

emisí amoniaku a dalších látek. 

Pro zlepšení stájového prostře

dí a pohody krav byl současně 

pořízen nastýlací vůz.

AGRO Posázaví, a. s.
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Havlíčkova Borová zemědělská, a. s.
Modernizace skladu brambor

Projekt řeší pořízení  

kompletní mobilní třídicí linky 

na brambory a také pořízení 

technologie pro úpravu řízené 

atmosféry ve skladu brambor 

(absorpční chladicí jednotky). 

Zemědělské družstvo „Vysočina“ Želiv
Modernizace podniku  

Zemědělské družstvo  

„Vysočina“ Želiv

Předmětem projektu  

bylo pořízení strojů  

pro rostlinnou a živočišnou 

výrobu a dále technologií  

pro živočišnou výrobu s cílem 

modernizace vybavení  

zemědělského podniku.
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Bramborové pokrmy na workshopech

Součástí realizovaných workshopů byla ochutnávka 

jídel z brambor, která byla vždy na závěr vyhodno

cena hlasováním účastníků o nejchutnější pokrm. 

Všechny bramborové pochutiny si strávníci velice 

chválili a  zajímali se o  jejich recepty. Bramboro

vý chléb, bramborový guláš s  hlívou ústřičnou  

a  bramborové špízy patřily mezi trojici nejúspěš

nějších bramborových pokrmů.

BRAMBOROVÝ CHLÉB 
Ingredience:

1000 g hladké mouky nebo chlebové mouky,

1 kostka droždí,

0,5 l vlažné vody,

4–5 středně velkých vařených brambor, 

3 lžičky soli,

semínka (sezamové, slunečnicové, lněné)

kmín, ovesné vločky.

Postup:

Do  mísy s  moukou nadrobíme droždí a  zalijeme 

vodou. Po  chvíli přidáme sůl a  nastrouhané pře

dem uvařené brambory. Vypracujeme tuhé těsto  

a necháme 30 minut kynout (mezitím třikrát převa

lujeme). Po vykynutí potřeme bílkem s vodou a posy

peme semínky. Pečeme 40 minut při 150–180 °C.  

Chléb vydrží dlouho vláčný.

Výživová hodnota (Hodnoty jsou orientační)

Váha (g) B (g) S (g) T (g) kJ (kcal)

100 7,0 51,0 1,0 963 kJ (230 kcal)
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BRAMBOROVÝ GULÁŠ S HLÍVOU ÚSTŘIČNOU 
Postup:

Brambory oloupeme, nakrájíme na kostky a očiště

nou hlívu nakrájíme na plátky. Na rozehřátém sádle 

zpěníme oloupanou, na drobno nakrájenou cibuli, 

na  ni vložíme nakrájenou hlívu, opepříme, okmí

nujeme. Hlívu osmahneme, pak přidáme nakráje

né brambory na kostky, zalijeme horkým vývarem  

a vaříme téměř doměkka. Hladkou mouku rozšle

háme v 1 dl studené vody, vlijeme ji ke konci vaření 

do guláše a za stálého míchání vaříme asi 8 minut, 

pak podle chuti dosolíme. Každou porci posype

me nakrájenou naťovou cibulkou nebo zelenými 

bylinkami a podáváme s chlebem nebo pečivem.

Výživová hodnota (Hodnoty jsou orientační)

Váha (g) B (g) S (g) T (g) kJ (kcal)

100 2,46 4,4 5,2 273 kJ (65,2 kcal)

Ingredience:

800 g brambor,

250 g hlívy ústřičné,

50 g sádla,

7 dl vývaru,

2 ks cibule,

1 lžíce hladké mouky + voda,

2 lžíce nakrájené naťové cibulky,

mletý pepř, kmín, sůl.
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BRAMBOROVÉ ŠPÍZY 
Ingredience:

1 kg brambor,

0,5 kg cibule, 

250 g anglické slaniny,

0,5 kg měkkého salámu se špekem, 

máslo, 

sůl, mletý pepř, mletý kmín, mletá sladká paprika.

Postup:

Neoloupané brambory důkladně umyjeme a  na 

krájíme na  plátky asi 0,5 cm silné. Rozložíme je, 

osolíme a  opepříme. Slaninu a  salám nakrájíme 

na  tenké plátky (přibližně jako brambory) a  posy

peme paprikou. Oloupanou cibuli rozebereme 

po  vrstvách a  pokmínujeme. Všechno střídavě 

napichujeme na jehlu. Začínáme a končíme plátkem 

brambory. Špízy naskládáme na  plech do  trouby  

a pečeme, až jsou brambory měkké.

Výživová hodnota (Hodnoty jsou orientační)

Váha (g) B (g) S (g) T (g) kJ (kcal)

100 7,55 3,55 17,5 887 kJ (212 kcal)



KRAJ VYSOČINA A JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Poděkování patří aktivním subjektům, které spolu- 
pracují s CSV RO SZIF Brno:
MAS Brána Vysočiny, z.  s.; Kraj Vysočina; Země-

dělská fakulta Mendelovy univerzity v  Brně; 

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy; Regi-

onální agrární komora Jihomoravského kraje;  

Chaloupky, o.  p.  s.; MAS Královská stezka, z.  s.; 

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 

s.  r.  o.; Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, 

z.  s.; Havlíčkova Borová zemědělská, a.  s.; Česká 

komora pro pozemkové úpravy.

Spolupráce je dlouhá cesta složená z malých kroků.
Čím více se do spolupráce dá, tím více přináší.

Těšíme se na další setkání s Vámi.

Celostátní síť pro venkov RO SZIF Brno

CSV RO SZIF Brno v  rámci svých aktivit účast-

níky motivuje, předává informace o  možné 

dotační podpoře PRV; vytváří prostor pro diskusi 

na aktuální témata (společná zemědělská politika, 

spolupráce dodavatelů a podpora místních trhů);  

v neposlední řadě umožňuje výměnu názorů mezi 

úspěšnými aktéry rozvoje venkova a  odbornou  

i laickou veřejností. 

Aktivity CSV RO SZIF Brno jsou realizovány „zespo-

da nahoru“, tzn. že naše činnost vychází z potřeb  

z regionu a podnětů našich partnerů. 
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