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Celostátní síť pro venkov 

• CSV je součást Evropské sítě pro rozvoj venkova. 

• Byla zřízena Ministerstvem zemědělství v listopadu 2008. 

 

• V roce 2015 výkonná činnost SZIF. 

 

Hlavní myšlenka: 

• Sdílení zkušeností a poznatků a jejich předávání směrem 
k aktérům podílejících se na rozvoji venkova a zemědělství.  

• Velmi důležitý je přístup zdola nahoru. 



   

 

Organizační zajištění Sítě 

Řídící orgán Sítě:  

Ministerstvo zemědělství, odbor Řídící orgán PRV 

 

Výkonná činnost:  

Regionální pracoviště CSV – 7 regionů SZIF   (NUTS II) 

 

Poradní funkce: 

Koordinační skupina MZE a Koordinační výbor CSV 

Projednávání ročních prováděcích plánů CSV, informace o 
zrealizovaných aktivitách. 

 

   

 

Koordinátoři CSV 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RO SZIF Hradec Králové (Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj) 
RO SZIF Opava ( Moravskoslezský kraj) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

RO SZIF Hradec Králové (Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj) 
RO SZIF Opava ( Moravskoslezský kraj) 

Jméno a příjmení Email Telefon 

CP SZIF 
Mgr. Jana Bartošová  

Ing. Šárka Proskovcová  

jana.bartosova@szif.cz 

sarka.proskovcova@szif.cz 
739 322 663 

 RO SZIF Praha 

Středočeský kraj 
Ing. Martin Benda  martin.benda@szif.cz 731 193 801  

 RO SZIF České Budějovice 

Jihočeský a Plzeňský kraj 
 Ing. Kamila Kupcová kamila.kupcova@szif.cz  724 619 120 

 RO SZIF Ústí nad Labem 

Ústecký a Karlovarský kraj 
Bc. Tomáš Sazeček  tomas.sazecek@szif.cz  731 644 184 

 RO SZIF Brno 

Jihomoravský kraj a Kraj 

Vysočina 

Ing. Dagmar Adámková  dagmar.adamkova@szif.cz  724 619 213 

 RO SZIF Olomouc 

Olomoucký a Zlínský kraj 
 Ing. Mgr. Ivica Rusko  ivica.rusko@szif.cz  730 526 791 



Cíle Sítě 

• Podpora sdílení dobré praxe o rozvoji venkova a zapojení 
partnerů. 

• Podpora inovací v zemědělství, lesnictví a potravinářství. 

• Informování o Programu rozvoje venkova. 

 

Síť je financována z PRV. 

• Opatření 20  - Technická pomoc 

• Podopatření 20.2 – Podpora pro zřízení a činnost CSV 

 

 

   

 

Možnosti spolupráce 

Semináře, školení, workshopy 

Propagační akce 

Exkurze – domácí, zahraniční 

Konference  

Inovace 

Odborné studie, analýzy  

Propagační materiály 

  

 

 



   

Program rozvoje venkova 2014 – 2020  2. kolo 

Zahájení činnosti mladých zemědělců 

Investice do nezemědělských činností 

Podpora agroturistiky 

Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů 

 

Zavádění preventivních opatření v lesích 

Obnova lesních porostů po kalamitách 

Odstraňování škod způsobených povodněmi 

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin 

Neproduktivní investice v lesích 

Přeměna porostů náhradních dřevin 

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven 

 

Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské 
výrobě 

  

 

   

 

Pozemkové úpravy – příprava a realizace 

Zaměřeno na samosprávu, uživatelé pozemků, vlastníky 

pozemků atd.  

Seminářů se zúčastnili i zástupci SPÚ. 

Přednášející z výzkumných ústavů, vysokých škol, projektanti 

a odborníci z praxe. 

 

2 typy programů. 
 

Možnost exkurze. 
 

Financováno Síti 100%. 



   

 

Pozemkové úpravy – příprava a realizace 

Začínáme podnikat v zemědělství 

 

Odborný seminář určený pro začínající zemědělce a studenty. 
 

• Představení registru LPIS, Portál farmáře - SZIF 

• Ekologické zemědělství – KEZ 

• Welfare (chov zvířat) – SVS 

• Půda (význam půdy, eroze, možnosti ochrany…) – VÚMOP 

• Komplexní pozemkové úpravy – SPÚ 

• Národní dotace – SZIF 

• Ekonomika zemědělských podniků – ÚZEI 

• Program rozvoje venkova (investice, začínající zemědělci…) – MZe 

• Odborná způsobilost, evidence – ÚKZÚZ 

• Představení metody LEADER – Místní akční skupina 

 

 



 Začínáme podnikat v zemědělství 

 Semináře 

Možnosti podpory zkracování odběratelských řetězců, 
místních trhů. 

• bedýnkování, farmářské trhy, prodej ze dvora – zkušenosti 
zemědělců 

• veterinární zpráva – vše ve vazbě na prodej ze dvora 

• špatná/dobrá praxe 

• Kraj – finanční podpory 

 

Možnosti inovací ve skladování a zpracování ovoce. 

Na pomoc dobré zemědělské praxi. 

Inovativní přístupy pěstitelských technologií zelenin a ovoce. 

 



 Zaměřeno na mladou generaci 

Dle informací Evropské komise žije v ČR na venkově 33% 

obyvatel, z toho 80 % odjíždí z venkova za prací.  

 

Lidé ztrácí vztah k venkovu a nemají zájem se podílet na 

jeho rozvoji. 

Odcizenost veřejnosti od zemědělství je velká. 

 

• Vytvářet nové pracovní příležitosti nebo zachovat 

alespoň ty současné. 

• Oslovit mladou generaci a přiblížit současné moderní 

zemědělství v rostlinné a živočišné výrobě. 

      

 Havlíčkova Borová zemědělská a.s. 

Den otevřených dveří. 

 

8. a 9. třídy ZŠ  

• Seminář 

• Prohlídka areálu 

 

 

 

                                                      

                                                       Zemědělství prezentováno i 

                                                       formou soutěžních otázek. 

 

 



Sociální zemědělství 

• Jedná se o takové činnosti v zemědělství, které jsou 
zaměřené na podporu znevýhodněných osob ve smyslu 
jejich rehabilitace, vzdělávání a integrace do společnosti. 

• různé služby spojené s venkovským prostorem a 
multifunkčním pohledem na zemědělství. 
 

Cílem je za účasti hlavních aktérů (zemědělci a místní komunity) 
zaměstnávat, vzdělávat a uskutečňovat různé druhy aktivit pro 
široké spektrum znevýhodněných osob při využití dostupných 
zemědělských zdrojů v daném místě.  
 

Projekty spolupráce MAS 

Samospráva 

Zemědělská veřejnost 

   

Místní akční skupina 

MAS je společenství samosprávy, podnikatelů a neziskového 

sektoru, které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a 

získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro 

svůj region. 

 

Každá MAS má svou vlastní rozvojovou strategii.  

 

Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního 

prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také 

aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. 

 



   

Místní akční skupina 

MAS zveřejňuje výzvy pro místní žadatele o dotace, zajišťuje 

konzultace, poradenskou činnost, administrativu, hodnocení a 

výběr projektů k financování s realizací na území MAS. 

 

PRV, OPŽP, IROP, OP Z 

 

PRV  

Opatření 19  - Podpora místního rozvoje LEADER 

 

Podopatření    

19.2. - podpora operací v rámci místní rozvojové strategie 

19.3. - příprava a provádění činnosti spolupráce MAS 

 

   

Obnova zemědělských objektů 



   

Obnova zemědělských objektů 

   

Obnova zemědělských objektů 

 

 



 Místní produkty a jejich marketing 

• zachování a propagace místní zemědělské produkce 
(např.: regionální potravina, místní produkt), 

• propagace místních spolků (chovatelé, myslivci, 
zahrádkáři, včelaři apod.) a jejich produktů, 

• udržení či rozšíření místních odrůd rostlin a plemen 
zvířat, 

• realizace zajímavých produktů vyplývající ze zemědělské 
činnosti, jejich kvalita a originalita způsobu zpracování, 
využití starých metod hospodaření nebo původního 
zpracování zemědělských produktů. 

 

 Venkovské tradice v krajině I,II 

 MAS Podorlicko, Pochlumí, Strážnicko 

Cíl:  

• péče o tradiční ovoce, 
zlepšení stavu památek a 
objektů vázaných k   plodinám 
či tradicím,  
 

• připomenutí pěstitelských a 
kulinářských tradic,  

 

• realizace 
interiérových/venkovních 
expozic kulturního dědictví a 
tradic využívání ovoce. 

 



 Venkovské tradice I,II 

Projekt se zaměřuje na využití místního kulturního a přírodního 
bohatství pro zlepšení identity našich regionů pro oživení občanských 
aktivit.  
 

Studie „Ovocné stromy – indikátor kulturní krajiny“. 

Podpořit rozvoj ovocnářství, vinařství, včelařství a řemesel na 
venkově takovým způsobem, abychom podpořili i místní spotřebu, 
činnost spolků a agroturistiku.  

 

• Kulinární expozice Kozojídky, Výstava ovoce s ochutnávkou 
tradičních jídel.  

• Společným výstupem projektu je Kuchařka z venkova Čech a 
Moravy. 

 

Jablečný festival Stránčice 



Podbrdský farmářský a řemeslný trh 

Možné řešení prezentace  
zrealizovaných projektů PRV 

Spojení stánků PRV/CSV  
a Regionální potraviny 

  

 

 

 

Den evropského historického dědictví 

- slavnost ve venkovském duchu 

1. ročník -  Spálené Poříčí v Areálu u špejcharu Ve dvoře. 

• vyrobeno několik druhů sýrů (ovčí čerstvý nezrající, kravský čerstvý 
nezrající, ovčí polotvrdý, pařený) 

•  názorně předvedeno moštování ovoce, vyráběl se mošt z několika 
odrůd jablek. 
 

 Prezentace dvou úspěšných projektů spolupráce MAS. 

„Renesance venkovského ovocnářství“                   „Řekni sýr“ 



  

 

 

 
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond 

 
 

Poskytování finanční podpory v rámci jednotlivých 

programů – www.PGRLF.cz 

 

• Podpora úroků 

• Podpora pojištění 

• Úvěry a garance 

 

  

 

 

 

PGRLF 

Žadatel / příjemce podpory  musí splňovat kritéria: 

• zemědělský podnikatel § 420 zák. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, 

• aktivní zemědělec, 

• zemědělský prvovýrobce (ten, který mám min. 25% příjmu ze 

zemědělské výroby), 

• malý nebo střední podnik, 

• není podnikem v obtížích. 

 

• Jeden a týž Žadatel může být současně zapojen do více 

Programů Fondu. 

• Na každou z investic uvedenou v Podnikatelském záměru 

může být poskytnuta podpora pouze jednou. 



  

 

 

 

PGRLF 

Podpora části úroků z úvěru: 

• Zemědělec (2,5 % + 1 % mladý zemědělec) 

• Podpora nákupů půdy  

• Podpora nákupů techniky pro hospodaření v lesích 

• Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k 

plnění funkce lesa 

• Zpracovatel 
 

Garance: 

Zajištění úvěru 
 

Žádost o poskytnutí podpory je možné podávat po celý rok 

2016. 

  

 

 

 

PGRLF 

Program Zemědělec  

• žádost musí být podána před uzavřením úvěrové smlouvy, 

• realizace podnikatelského záměru nesmí být zahájena před 

podáním žádosti, 

• úvěrovou smlouvu je povinen žadatel doručit PGRLF, a.s. 

nejpozději do 2 měsíců od zaregistrování žádosti, 

• bude poskytována podpora také na pořízení sazenic révy 

vinné související s výsadbou nových vinic. 

 

Pojištění 

• žádost musí být podána před první splátkou pojistného 

plnění. 

 



  

 

 

 

PGRLF    

Úvěry: 

Podpora nákupů půdy - snížení jistiny úvěru    od 4.1.2016 do 30.9.2016 

Úvěry na nákup půdy                                        od 4.1.2016 do 30.9.2016 

Sociální zemědělství                                         od 4.1.2016 do 30.9.2016 
 

Možnost nastavení nového kola přijmu žádostí od 1.10.2016. 

 

 

Podpora pojištění, přímá dotace: 

Pojištění  (plodiny, zvířat)                                  od 1.1.2016 do 30.10.2016 

Pojištění lesních porostů                                   od 1.1.2016 do 30.10.2016 

Pojištění produkce školek s produkcí                od 1.8.2018 do 1.11.2016 

sadebního materiálu lesních dřevin 

  

 

 

 

PGRLF 

Max. doba splatnosti úvěru: 

 

investice – 15 let                        od 100 tis. Kč do 10 milionu Kč 

 

provozní financování 2 roky       od 100 tis. Kč do   2 milionu Kč 

 

 

Hodnotí se zdraví žadatele, forma zajištění, v případě 

investičního úvěru předložený podnikatelský záměr. 

 



  

 

 

 

PGRLF 

Nové investiční a provozní úvěrové programy Podpůrného a 

garančního rolnického a lesnického fondu – vláda schválila 

16.3.2016. 

 

Zaměřeno na podnikatele, kteří se zabývají zemědělskou 

prvovýrobou, zpracováním zemědělských produktů; lesním 

hospodářstvím a zpracováním dřeva (také obce a jejich 

organizace). 

 

• Povzbudit tuzemskou živočišnou výrobu, pěstování ovoce, 

zeleniny, brambor, chmele. 

• Změnit dosavadní trend – tj. stále se zvyšující dovoz 

potravin ze zahraničí. 

 

  

 

 

 

PGRLF 

 

Podací místa: 

• Všechny žádosti se mohou podávat elektronicky na  

stránkách PGRLF, a.s. 

     www.PGRLF.cz 

 

 

• Okresní pracoviště SZIF, OPŽL – podle místa bydliště nebo 

sídla podnikání. 

 

http://www.pgrlf.cz/


        

            

        
Děkuji za pozornost. 

 

 

Dagmar Adámková 

RO SZIF Brno 

Koordinátor CSV NUTS II Jihovýchod 

 

T: 724 619 213 

E: dagmar.adamkova@szif.cz 

 

            
        

      

     


