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AKTIVITY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ PRO VENKOV (PODOPATŘENÍ 20.2) PŘISPÍVAJÍCÍ 
K NAPLŇOVÁNÍ INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ STRATEGIE 2017 - NÁRODNÍ 
 

Překlady publikací a materiálů vydaných EIP-Agri Service pointem do českého jazyka - distribuce 
částečně v tištěné a v elektronické podobě (na webových stránkách eagri.cz/venkov), k EIP dále úvodní 
únorový seminář s brokery EIP, další v srpnu a speciální brožura seznamující všechny zájemce s novou 
problematikou EIP.  

Plakát Jarní živo 2017.  

Materiál informující o PRV s názvem „PRV 2014-2020 – dotační možnosti v 1. polovině 2017 (4. kolo)“ a 
brožura k dotačním možnostem ve 2. polovině roku 2017, týkající se 5. kola. 

Leták představující základní možnosti PRV v oblasti lesnických opatření.   

 



AKTIVITY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ PRO VENKOV (PODOPATŘENÍ 20.2) PŘISPÍVAJÍCÍ 
K NAPLŇOVÁNÍ INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ STRATEGIE 2017 - NÁRODNÍ 
 

Semináře na téma Agroturistika v českých podmínkách.  

Téma MAS a spolupráce MAS:  

odborná exkurze zástupců místních akčních skupin z ČR do Slovinska včetně konference „Spolupráce mezi 
slovinskými a českými MAS“ (účast 36 osob z 15 MAS).  

akce „Den spolupráce MAS“.  

akce „Mezinárodní setkání místních akčních skupin za účelem síťování, navázání kontaktů a přípravy projektů 
mezinárodní spolupráce“. 

LeaderFEST 2017.  

odborná exkurze v rámci podpory projektů mezinárodní spolupráce mezi českými a španělskými MAS.  

6 jednodenních seminářů na téma „Náš obor má budoucnost“ se zaměřením na uplatnění studentů 
zemědělských středních škol v zemědělském oboru.  

Prezentace na výstavě Agrokomplex v Nitře a účast na stěžejní informační a prezentační akci – 
agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích.    

 



AKTIVITY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ PRO VENKOV (PODOPATŘENÍ 20.2) PŘISPÍVAJÍCÍ 
K NAPLŇOVÁNÍ INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ STRATEGIE 2017 - REGIONÁLNÍ 
 

Regionální aktivity CSV (realizované prostřednictvím regionálních odborů SZIF):  

informování veřejnosti o PRV a komunitně vedeném místním rozvoji (CLLD).  

v rámci seminářů k 4. a 5. kolu PRV představeny jednotlivé vyhlášené operace, způsob 
administrace projektů a příklady dobré a špatné praxe nejen ve vztahu ke způsobu podání 
Žádostí o dotaci na Portálu farmáře, ale i další informace a zkušenosti s PRV.  

fóra se zaměřením na zemědělskou, potravinářskou a lesnickou tématiku, inovace, výměnu 
zkušeností s podnikáním v zemědělství a ukázky možností spolupráce s MAS, exkurze 
s ukázkami příkladů dobré a špatné praxe v oblasti zemědělství na národní i mezinárodní 
úrovni a prezentační akce a konference.  

Informace o aktivitách CSV (plánovaných akcích nebo o vytvořených materiálech) je 
možné získat na webových stránkách www.eagri.cz/venkov a www.szif.cz/cs/celostatni-
sit-pro-venkov.  
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REALIZACE INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ STRATEGIE PRV V ROCE 
2017 - KOMENTÁŘ 

Tabulka 2: Plán informační a propagační činnosti PRV pro rok 2017 – finální znění 

s komentářem (20.2) 

 

 

 

Oblast Činnost Využito v Kč 
Harmonogram 

(čtvrtletí) 
Komentář 

oblast Celostátní 

síť pro venkov 

(Podopatření 

20.2. – Podpora 

pro zřízení a 

činnost CSV) 

Konference Venkov 899 000 IV. čtvrtletí Realizováno  

LeaderFEST 197 213 červen Realizováno  

Odborné  centrální workshopy a semináře 539 800 průběžně Realizováno 

Regionální konference 310 000 průběžně Realizováno 

Výměna know-how a zkušeností mezi mladými lidmi 

na venkově III 
199 500 IV. čtvrtletí 

Realizováno ve 

IV. čtvrtletí 

Účast na mezinárodních výstavách a výstavách na 

celorepublikové úrovni 
1 685 682 průběžně Realizováno 

Účast na regionálních výstavách, prezentačních 

akcích, regionální semináře a workshopy a další 

regionální aktivity vztahující se k informování o PRV 

2014-2020 dle aktuálních regionálních ročních 

prováděcích plánů 

3 890 000 průběžně Realizováno 

Publikace a brožury CSV, příklady dobré praxe PRV 867 991 průběžně Realizováno 

Databáze fotografií inspirativních projektů z PRV 

2007-2013 
0 průběžně 

Nebylo 

realizováno, 

bude nahrazeno 

fotosoutěží 

v roce 2018 



PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET INFORMAČNÍ A PROPAGAČNÍ STRATEGIE 
PRV V ROCE 2018 

Tabulka 4: Předpokládaný plán informační a propagační činnosti PRV pro rok 2018 (20.2) 

 

 

 

Oblast Činnost Rozpočet v Kč Harmonogram 

(čtvrtletí) 

oblast Celostátní síť pro 

venkov 

(Podopatření 20.2. – 

Podpora pro zřízení a 

činnost CSV) 

Konference Venkov 1 000 000 IV. čtvrtletí 

LeaderFEST 400 000 červen 

Odborné workshopy a semináře 800 000 průběžně 

Regionální konference 200 000 průběžně 

Oslavy výročí 10 let Celostátní sítě pro 

venkov v ČR včetně fotosoutěže 
840 000 průběžně 

11. setkání národních Sítí 200 000 červen 

Výměna know-how a zkušeností mezi 

mladými lidmi na venkově III 
250 000 IV. čtvrtletí 

Účast na mezinárodních výstavách a 

výstavách na celorepublikové úrovni 
2 100 000 průběžně 

Účast na regionálních výstavách, 

prezentačních akcích, regionální semináře 

a workshopy a další regionální aktivity 

vztahující se k informování o PRV 2014-

2020 dle aktuálního rozpočtu 

regionálních ročních prováděcích plánů 

5 305 200 průběžně 

Publikace a brožury CSV, příklady dobré 

praxe PRV 
900 000 průběžně 

Propagační předměty pro prezentační 

prostředí k PRV 
750 000 průběžně 



PLÁN CELOSTÁTNÍ SÍTĚ PRO VENKOV PRO ROK 2018  

Pro podopatření 20.2 je předpokládána realizace aktivit za jednotlivé žadatele v této 
podobě: 

Odbor 14110 – aktivity na národní úrovni: konference (konference Venkov 2018, výroční konference 
partnerů CSV), činnost tematických pracovních skupin na centrální úrovni, konference/workshopy na 
téma CLLD – podpora projektů spolupráce, LeaderFEST 2018, konference na téma sociální podnikání, 
mladí lidé na venkově, výměna know-how a zkušeností atd. Dále sdílení dobré praxe v oblasti 
agroturistiky, exkurze PRV zaměřené na výměnu zkušeností v rámci různých témat. ČR bude hostit 
(11.) setkání národních Sítí (pořádané Evropskou sítí pro rozvoj venkova), proběhne setkání partnerů 
k příležitosti výročí 10 let CSV. Budou vydány prezentační brožury úspěšných projektů PRV, proběhne 
prezentace na veletrzích (Agrokomplex 2018, Země živitelka 2018) a aktivity v rámci ocenění 
Oranžová stuha a další v celkové částce cca 6 850 000 Kč. 

Sekce S11000 (SZIF) – aktivity na regionální úrovni: konference, workshopy, semináře, exkurze za 
příklady dobré praxe, prezentační akce, setkávání partnerů CSV, vydávání informačních materiálů a 
další dle aktuálního rozpočtu na regionální roční prováděcí plány v celkové částce cca 8 827 000 Kč. 
V Jihomoravském kraji je pak navíc vyčleněno 444 000 Kč na tematickou pracovní skupinu (TPS) 
Ovocné stromy v krajině s vazbou na krátké dodavatelské řetězce a na TPS Sociální zemědělství – 
návrh systému opatření pro podmínky ČR pak 245 450 Kč.  

Sekce S11000 (SZIF) – aktivity na centrální úrovni: prezentační materiály pro potřeby CSV (roll-
upy), fotosoutěž, informační materiály k CSV a PRV 2014-2020, školení pro koordinátory CSV, 
pracovní cesty zahraniční, propagační materiály pro zajištění prezentačního prostředí k PRV v celkové 
částce cca 2 330 000 Kč. 



ROZPOČET CSV  V LETECH 2017 A 2018 

Region Plán 2017 Plán 2018 

MZE – centrální aktivity CSV 7 720 000 Kč 6 850 000 Kč 

CP SZIF 280 000 Kč 2 330 000 Kč 

Střední Čechy (Středočeský 

kraj) 
1 010 000 Kč 1 360 000 Kč 

Jihovýchod (Jihomoravský kraj, 

kraj Vysočina) 
795 000 Kč (+243 000 Kč za 

TPS) 

1 418 000 Kč (+689 450 Kč za 

TPS) 

Severovýchod (Pardubický, 

Královéhradecký, Liberecký k.) 
1 287 500 Kč  1 536 000 Kč 

Jihozápad (Jihočeský, Plzeňský 

k.) 
1 379 800 Kč  1 654 000 Kč 

Severozápad (Karlovarský, 

Ústecký k.) 
1 097 634 Kč  1 180 000 Kč 

Střední Morava (Olomoucký, 

Zlínský k.) 
1 100 000 Kč  1 063 000 Kč 

Moravskoslezsko 

(Moravskoslezský kraj) 
721 664 Kč  616 000 Kč 



PLÁN CELOSTÁTNÍ SÍTĚ PRO VENKOV PRO ROK 2018 – REGIONÁLNÍ 
AKTIVITY  

 Region Zajímavé akce/aktivity v navržených plánech 

CP SZIF 

• Prezentační materiály (roll-upy s aktuálními informacemi o CSV) a o 

jejích činnostech v návaznosti na programovací období a PRV 2014-

2020 

Střední Čechy (Středočeský kraj) 
• Agrolesnictví  

• Exkurze za projekty CLLD 

Jihovýchod (Jihomoravský kraj, 

Kraj Vysočina) 

• Ekofarma, agroturistika a možnosti diverzifikace v zemědělství,  

• Bramborářské dny v Havlíčkově Brodě 

Severovýchod (Pardubický, 

Královéhradecký, Liberecký k.) 

• Kulatý stůl 

• Sociální zemědělství v praxi 

• Den propagace zemědělství a potravinářství v Pardubickém kraji 

Jihozápad (Jihočeský, Plzeňský k.) 
• Stopy českého venkova v Rumunsku  

• Venkovské EXPO 2018  

Severozápad (Karlovarský, 

Ústecký k.) 

• Jak využít možnosti pozemkových úprav pro rozvoj venkova a 

ozdravení krajiny 

• Prezentace krajské sítě MAS, PRV a CSV na výstavě Zahrada Čech 

2018  

Střední Morava (Olomoucký, 

Zlínský k.) 

• Projekty PRV realizované v obcích úspěšných v soutěži Vesnice roku – 

Oranžová stuha 

• Setkání certifikovaných výrobců 

Moravskoslezsko 

(Moravskoslezský kraj) 

• Dotační možnosti v reálném životě na venkově  

• Venkov nás spojuje  



TEMATICKÉ 
PRACOVNÍ 
SKUPINY 

Permanentní na 
centrální úrovni: 
 
TPS monitoring a 
hodnocení 
TPS LEADER 
TPS inovace 
 
 
 
Dvouleté na regionální 
úrovni: 
 
Ovocné stromy v 
krajině 
Sociální zemědělství 
 
 
 

TPS MONITORING A 
HODNOCENÍ 

TPS OVOCNÉ STROMY V 
KRAJINĚ  

TPS LEADER TPS SOCIÁLNÍ 
ZEMĚDĚLSTVÍ 

Jednání alespoň dvakrát 
ročně. 
Konzultuje evaluační plán PRV. 
Spolupracuje na hodnocení 
PRV. 
Do budoucna spolupráce na 
šíření výsledků hodnocení k 
široké veřejnosti. 
 
Zástupci: MZe, SZIF, ÚZEI, 
hodnotitel, univerzity, 
výzkumné ústavy, NNO 
(členové MV PRV) 

Jihomoravský kraj. 
Výstupy z roku 2017: semináře 
k propagaci a podpoře výsadby 
a využití tradičních, krajových a 
místních odrůd – aplikace 
Příručky pro výsadby do krajiny; 
šíření informací k opatřením 
PRV;  
 
Zástupci: MZE,  MAS, 
MENDELU, Výzkumného a 
šlechtitelského ústavu 
ovocnářského Holovousy, 
sdružení ovocnářů, VÚMOP, 
zemědělců, starostů atd.  

Vznikla za účelem spolupráce 
při řešení otázek týkající se 
problematiky MAS v novém 
programovém období v rámci 
Programového rámce PRV, 
pravidelně projednává 
Pravidla pro opatření M19.  
 
Zástupci: MZe, SZIF, MMR, NS 
MAS 
 

Jihomoravský kraj. 
Cílem je návrh systému 
opatření pro podmínky ČR v 
oblasti sociálního zemědělství. 
 
Zástupci: zemědělští 
podnikatelé, neziskové 
organizace zabývající se 
sociálním podnikáním/sociální 
oblastí, zástupci MAS, Kraje 
Vysočina, Jihomoravského 
kraje, obcí, státní správy, 
výzkumných ústavů apod. 



DĚKUJEME 

ZA POZORNOST 

Fotografie použité na základě licence od Shutterstock.com 


