
                                                                                                

                                                                                                
  

 

  

 

 
Přehled realizovaných aktivit Celostátní sítě pro venkov 
v první polovině roku 2016 v NUTS2 Moravskoslezsko 

 

  

Dotace 2016 – Jednotná žádost a Program rozvoje venkova 

Semináře na téma „Dotace 2016 – Program rozvoje venkova a Jednotná žádost“ se uskutečnily 

v průběhu měsíce dubna ve čtyřech městech Moravskoslezského kraje. Celkově bylo připraveno 

5 seminářů, kterých se zúčastnilo 565 posluchačů. Cílem seminářů bylo proškolit odbornou 

zemědělskou veřejnost k zdárnému podání a přijetí Jednotné žádosti 2016 a informovat 

potenciální žadatele o dotačních možnostech vyhlášených v druhém kole příjmu žádostí Programu 

rozvoje venkova 2014-2020. V rámci všech bodů programu bylo umožněno účastníkům semináře 

sdílet své zkušenosti, příklady dobré a špatné praxe. Účastníci hodnotili seminář jako přínosný  

a uvítali by jeho konání každoročně. 

Venkov se představuje 

Propagační akce s názvem „Venkov se představuje“ se konala dne 23. 4. 2016 jako součást 

významné regionální akce „Den Mláďat“, kterou již tradičně pořádala Masarykova střední 

zemědělské škola a Vyšší odborná škola Opava, příspěvková organizace. Po celý den akce 

probíhala výstava hospodářských zvířat, jejich mláďat a zemědělské techniky. Velmi bohatý byl 

také doprovodný program - výcvik dravých ptáků, ukázky jezdectví, agility, různorodé soutěže 

pro děti apod. Na stánku Celostátní sítě pro venkov byly podávány informace o Programu rozvoje 

venkova 2014-2020 a o možnosti využití dotačních prostředků pro rozvoj venkovského prostoru. 

Návštěvníci stánku byli inspirováni úspěšně realizovanými projekty z Programu rozvoje venkova 

a byla jim představena činnost Celostátní sítě pro venkov. Akce vytvořila prostor pro diskusi mezi 

aktéry činnými ve venkovském sektoru, zemědělci, širokou veřejností, umožnila navázání nových 

kontaktů a vzájemnou výměnu zkušeností. Pro zájemce o informace bylo připraveno drobné 

občerstvení ve formě místních produktů. Celá akce se nesla v duchu příjemné a uvolněné 

atmosféry. Návštěvníci i organizátoři byli s výsledkem akce velmi spokojeni.    

Celoživotní vzdělávání na venkově 

Celostátní síť pro venkov Moravskoslezského kraje ve spolupráci se Školou obnovy venkova 

Třanovice, o. p. s. realizovala seminář na téma „Celoživotní vzdělávání na venkově“ spojený 

s exkurzemi „Prezentace venkova 2016“, který se uskutečnil dne 24. 5. 2016 v Třanovicích. Akce 

byla určena pro aktivně činné subjekty na venkově, potenciální žadatele o dotace z Programu 

rozvoje venkova a partnery Celostátní sítě pro venkov. V průběhu dopoledního programu byli 

účastníci seznámeni s Programem rozvoje venkova 2014-2020, jeho dotačními příležitostmi 

a podstatou Celostátní sítě pro venkov. Závěr semináře patřil informacím 

o zemědělské politice a vzdělávání v zemědělství. V odpoledních hodinách se účastníci akce vydali 

již do terénu, kde navštívili úspěšně realizované projekty z Programu rozvoje venkova 2007-2013 

a byli informováni o současných typech podpor na představené projekty. 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                

                                                                                                
  

 

  

 

 

MAS Moravskoslezského kraje se představují 

V termínu od 8. - 10. 6. 2016 se místní akční skupiny z celé České republiky, Slovenska a Polska, 

měly možnost setkat na tradiční akci konané pod záštitou Národní sítě Místních akčních skupin 

„LeaderFEST 2016 JESENÍKY“. Významnou součástí programu LeaderFEST byla doprovodná akce 

s názvem „MAS Moravskoslezského kraje se představují“, kterou připravila Celostátní síť pro 

venkov ve spolupráci s Místní akční skupinou Opavsko z. s. Formou výstavy a prezentace se 

představily místní akční skupiny Moravskoslezského kraje a umožnily návštěvníkům malé 

ohlédnutí za svojí činností a realizovanými projekty nejen z Programu rozvoje venkova. Jarmark 

regionálních producentů přilákal také mnoho návštěvníků. Na stáncích financovaných z Celostátní 

sítě pro venkov byly k dispozici informační materiály o Programu rozvoje venkova, Celostátní síti 

pro venkov a byly zde podávány informace o úspěšně realizovaných projektech z Programu 

rozvoje venkova. Živá diskuse na stáncích probíhala především k problematice Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje a třetího kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova. 

Podpořené workshopy i seminář, jenž se rovněž opíraly o aktuální témata z Programu rozvoje 

venkova 2014-2020, sklidily také velice kladné ohlasy. 

 

      
 

 

Zpracovala: Ing. Veronika Vavrečková 

Dne: 7. 9. 2016 


