
Venkovské fórum 2021

25. -26. 8. 2021



CELOSTÁTNÍ SÍŤ PRO VENKOV

• Celostátní síť pro venkov (CSV) byla v České republice zřízena Ministerstvem 
zemědělství (MZe) v roce 2008 jako komunikační platforma za účelem 
propagace Programu rozvoje venkova (PRV). 

• Pro období 2014–2020 je agenda CSV rozdělena mezi MZe a Státní 
zemědělský intervenční fond (SZIF). Mze vykonává aktivity CSV na celostátní 
úrovni, SZIF převzal agendu od MZe na regionální úrovni. 

• Hlavní myšlenkou CSV je sdílení zkušeností a poznatků a jejich předávání 
aktérům podílejícím se na rozvoji venkova a zemědělství. CSV sdružuje mnoho 
významných subjektů - partnerů, kteří působí na venkově a přispívají k jeho 
rozvoji. 

• CSV pořádá setkání, konference, workshopy, propagační a informační akce, 
semináře a exkurze ke sdílení příkladů dobré praxe v rámci PRV pro osoby, 
které se aktivně podílejí na rozvoji venkova a zemědělství

• CSV podporuje výrobu informačních a propagačních materiálů, tiskovin, video 
reportáží ke sdílení příkladů dobré praxe 



REALIZOVANÉ AKCE CSV 2020
535 322,- Kč

1. Informační materiály k CSV 4x RollUp - informační, propagační materiál 

2. Odborné agrární a potravinářské fórum Jihočeského kraje - setkání

3. Hospodaříme v Plzeňském kraji – video

4. Za příklady dobré praxe na severní Moravu a do Slezska – exkurze

5. Roušky – informační, propagační materiál 

6. Dotační možnosti  v programovém období 2014 - 2020 PRV 11. kolo - Plzeňský kraj - seminář

7. Dotační možnosti  v programovém období 2014 - 2020 PRV 11. kolo 2020 - Jihočeský kraj 
– 2x seminář

8. Lesnické podpory Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 - seminář

9. Setkání zemědělců, potravinářů, místních akčních skupin, podnikatelů, manažerů, akademiků, 
starostů a hostů z regionu – prezentační akce

10. Pexeso s inspirativními projekty realizovanými místními akčními skupinami Jihočeského kraje“  
– informační, propagační materiál 



REGIONÁLNÍ ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN CSV 2021

Alokace 2 100 000,- Kč

exkurze ČR

informační a propagační materiály

konference

konference se exkurzí

propagace

seminář/webinář

seminář s exkurzí

setkání

setkání s exkurzí

workshop



REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2021

WEBINÁŘE JŽ 2021

7. dubna 2021 – Jihočeský kraj

Ing. Petr Waldmann 

okres:Č. Budějovice, Č. Krumlov, J. Hradec, Prachatice

8. dubna 2021 – Jihočeský kraj

Ing. Pavel Český

okres: Písek, Strakonice, Tábor

9. dubna 2021 – Plzeňský kraj

Bc. Miloš Dyntar

13. dubna 2021 – NUTS 2 Jihozápad

Ing. Marta Voldánová

Účast: 786 osob



REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2021

WEBINÁŘE

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014–2020

12. KOLO PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

27. května 2021

Ing. Bc. Slavomír Ladislav Vacík 

Ing. Jakub Červonyj 

Ing. Jakub Mahr 

Účast: 105 osob



REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2021

EXKURZE

„PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014–2020  
LESNICKÁ OPATŘENÍ V PRAXI“

16. – 17. června 2021

Účast: 21 osob



REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2021

INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ MATERIÁL

Brožura

„Zpracováváme a nakupujeme v regionu – mléko 
a mléčné výrobky.

Příklady dobré praxe z Plzeňského kraje“

Realizace probíhá



REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2021

INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ 
MATERIÁL

Video reportáže

„ŽIVÝ VENKOV ŽIVÍ“

Realizace probíhá





REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2021

KONFERENCE A EXKURZÍ

„Venkovské fórum 2021“

konané ve dnech 25.-26. srpna 

v Klášteře Chotěšov 

Realizace probíhá



REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2021

SETKÁNÍ

„Setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov 
(CSV) Jihočeského a Plzeňského kraje“

se bude konat:

dne 27. srpna 2021 od 9:30 do 12:30 hodin 

v konferenčních prostorách Agrární komory 

na Agrosalonu Země Živitelka 2021 v pavilonu R3 

(vchod od vjezdu areálu Výstaviště č. 3) v Č.Budějovicích



REALIZOVANÉ AKCE V ROCE 2021

PROPAGAČNÍ A PREZENTAČNÍ AKCE

Kde fondy EU pomáhají

Den otevřených dveří v museu a brusírně skla

28. srpna 2021 od 10:00 – 16:00

Rajsko 7, Dlouhá Ves 342 01



REGIONÁLNÍ ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN CSV 2022

Alokace ……..,- Kč

exkurze ČR

informační a propagační materiály

konference

konference se exkurzí

propagace

seminář/webinář

seminář s exkurzí

setkání

setkání s exkurzí

workshop



REGIONÁLNÍ ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN CSV 2022

Priority pro rok 2022

1) Podpora diskuse s partnery k SZP 2023-2027 

aktivity typu semináře, konference, workshopy – většinou formou 
bloků v rámci vhodných aktivit 

v roce 2022 bude vhodné zajistit komunikaci s odbornou veřejností 
k vysvětlení obsahu Strategického plánu SZP a k prezentaci aktuálně 
známého nastavení nových dotačních podpor 

2) Podpora šíření inovací a spolupráce 

aktivity jako semináře, informační materiály, sběr a šíření příkladů 
dobré praxe, exkurze za příklady dobré praxe inovační postupů, 
vyhledávání expertů pro případné zapojení do odborných prací. 

3) Podpora vzniku projektů spolupráce, podpora CLLD 

formou seminářů, workshopů, konferencí, exkurzí národních i 
mezinárodních 



REGIONÁLNÍ ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN CSV 2022

Priority pro rok 2022

4) Podpora implementace PRV a informování o politice rozvoje 
venkova, sběr a šíření příkladů projektů podpořených z PRV

aktivity vedoucí k podpoře absorpční kapacity PRV dle aktuálních 
potřeb se zaměřením na opatření 1 Předávání znalostí a informační akce a 
podmínky přechodného období, zejména ve vztahu k MAS (CLLD)

představení správných postupů a příkladů dobré praxe zaměřené na 
téma ochrana půdy a krajiny, zadržování vody v krajině, podpora 
zalesňování zemědělské půdy, aktivity partnerů Sítě v této oblasti v 
daném NUTS 2. Každý NUTS 2 může v této oblasti řešit jiný druh 
problémů, bylo by dobré to téma po akci zpracovat a na webu zveřejnit 
pro inspiraci druhým.

typově mohou být použity nástroje CSV ve formě prací odborných 
skupin prostřednictvím sdílení příkladů dobré a špatné praxe, zajišťování 
vhodných příkladů k prezentaci v propagačních/informačních materiálech 
PRV/CSV

diskuse k odbornému strategickému cílení budoucích dotací – např. 
precizní zemědělství, řešení problematiky sucha, agrolesnictví, CLLD a 
chytrý venkov atd.

5) Monitoring implementace PRV

spolupráce na šíření výsledků monitoringu a hodnocení PRV



REGIONÁLNÍ ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN CSV 2022

Povinné akce v rámci regionálních ročních 
prováděcích plánů 2022:

Elektronické nebo tištěné materiály a publikace (např. 
příklady dobré a špatné praxe - včetně zajištění všech 
nezbytných licenčních ujednání na fotografie, grafiku atd.)

Akce na podporu šíření inovací (EIP)

Akce zaměřené podporu CLLD a projektů MAS na národní a 
mezinárodní úrovni; specifika přechodné období

Akce zaměřené na podporu implementace PRV (např. na 
opatření 1 Předávání znalostí a informační akce, Zalesňování 
zemědělské půdy)

Aktivity spojené s komunikací v rámci členské/partnerské 
základny CSV

Upřednostňovat aktivity realizované distanční formou – webináře, 
videoprezentace, komentované powerpointové prezentace atd.



ČINNOST SÍTĚ 
V RÁMCI SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY

•Diskuse

Podněty budou využity při přípravě Akčního 
plánu Sítě SZP, 

který se bude připravovat nejspíš na začátku 
příštího roku, tj .2022



DĚKUJI 
ZA POZORNOST

Děkuji za pozornost

Kamila Havel Kupcová

Kamila.kupcova@szif.cz


