
1 / Zpravodaj Celostátní sítě pro venkov / prosinec 2021

prosinec 2021 / číslo 4 / ročník 3

Rychlý 
přístup 

k článkům

Webové 
stránky

Facebookový profil 
Celostátní sítě pro venkov

9 cílů SZP 
Informační okénko

Ohlédnutí
za rokem 2021

MAS Horní Pomoraví o.p.s.
Rozhovor se žadatelem

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_cs
https://www.szif.cz/cs/prv2014
http://www.szif.cz/cs/celostatni-sit-pro-venkov


2 / Zpravodaj Celostátní sítě pro venkov / prosinec 2021

Vážení čtenáři,

stejně jako v loňském roce, i v tom letošním 
musela Celostátní síť pro venkov (“CSV“, 
“Síť“) v první polovině roku omezit své 
aktivity, případně je převést do on-line 
prostředí - takto jste mohli například sdílet 
seminář k Jednotné žádosti 2021.

V tomto číslo Zpravodaje vás seznámíme 
s několika zajímavými akcemi, které pro 
vás koordinátoři zrealizovali, nabídneme 
některé letošní statistické údaje k Programu 
rozvoje venkova 2014-2020, představíme 
krátké základní informace k problematice 
Strategického plánu Společné zemědělské 
politiky 2023—2027 a v rozhovoru se 
zástupci MAS Horní Pomoraví se dozvíte 
bližší informace ze života jejich místní akční 
skupiny. Závěr periodika je směřován na 
mladší generaci – jsou připravené náměty 
na tvoření v rámci “dětského koutku“.
Děkujeme všem za přízeň, přejeme Vám 
klidné prožití závěru roku 2021 a těšíme 
se na případné setkání s Vámi na našich 
akcích v regionech.

Kolektiv Celostátní sítě pro venkov
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Kde jste nás mohli 
v letošním roce potkat
Ohlédnutí se za rokem 2021 v regionech

Celostátní síť pro venkov v roce 2021 připravila řadu zajímavých akcí, kterých 
se zúčastnilo více než 30 000 účastníků. Ve Zpravodaji v krátkosti představíme 
některé z nich. O tom, jak probíhaly další “síťařské“ akce, se můžete dozvědět více na 
webových stránkách SZIF a MZe.

Akce CSV 2021

Akce CSV 2020

-
1×

Konference

8×
Setkání

16×
Seminář

16×
Exkurze

9×
Seminář
s exkurzí

13×
Prezentační

akce

4×
Online

webinář

Návrat
na obsah
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Facebookový profil

Významnou novinkou letošního roku je vznik facebookového profilu Celostátní sítě 
pro venkov, který naleznete zde:

Na facebooku prezentujeme průběžně pozvánky na plánované akce a výstupy z nich, 
zajímavosti z Programu rozvoje venkova 2014-2020 a rozhovory s partnery CSV. Tak 
nás nezapomeňte sledovat a dozvíte se vše jako první!

https://www.facebook.com/Celostatnisitprovenkov
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Regiony

Regionální odbor Praha

CLLD na přelomu 
programových období

Hotel Mědínek v samotném centru Kutné 
Hory byl ve dnech 23. - 24. srpna místem 
dlouho očekávaného setkání zástupců 
Krajské sítě MAS - přesně po roce. Seminář 
s názvem “CLLD na přelomu programových 
období“, organizovaný ve spolupráci 
s Celostátní sítí pro venkov, byl ve znamení 
přípravy na nové programové období 2023–
2027 a přilákal přes 50 zájemců o informace 
zejména k problematice nové Společné 
zemědělské politiky.

Tomu plně odpovídal nejen nabitý program, 
ale také bohatá a podnětná diskuse 
k předneseným bodům i následná výměna 
poznatků a zkušeností, která v prostorách 
hotelu probíhala do pozdního večera. 
S nadsázkou bylo konstatováno, že jediným 

bodem programu, kde si účastníci mohli 
alespoň trochu vydechnout, byla malá 
exkurze za úspěšnými projekty Programu 
rozvoje venkova 2014-2020 ve firmě Vinné 
sklepy Kutná Hora, s.r.o. V prostorách 
bývalého, nyní postupně rekonstruovaného, 
kláštera Voršilek se zde již několik let daří 
navazovat na historickou tradici pěstování 
i výrobu kvalitního vína na Kutnohorsku. 
Po této příjemné, ale zároveň užitečné 
exkurzi se všech více než 50 účastníků 
vrátilo do jednacího sálu hotelu, kde 
navázali na projednávaná témata.
Druhý den byl tematicky zaměřen na 
informace o možnostech využití inovačních 
technologií, komunitní energetiku 
a koncepci SMART Česko. Řada nových 
podnětů a informací vzbudila velkou 
pozornost. Velmi pozitivním rysem bylo 
to, že i sami účastníci mohli v diskusi 
inspirovat ostatní úspěšně realizovanými 
projekty. Pozitivním závěrem tohoto 
programového bloku bylo konstatování, 
že středočeský venkov patří v této oblasti 
v Česku na špici. Samotný závěr semináře 
patřil přípravám letošního LEADERFestu, 
plánovaného za necelý měsíc právě v Kutné 
Hoře. 

Foto: CLLD na přelomu programových období, Zdroj: archiv CSV
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Obce a podpora podnikání

Exkurze s podtitulem “Jak může veřejná 
správa podpořit zemědělské i nezemědělské 
podnikání“.

MAS Vyhlídky, z. s. ve spolupráci s CSV pro 
Prahu a Středočeský kraj uspořádala ve dnech 
13. – 15. 10. třídenní exkurzi do Zlínského kraje, 
téměř až na hranici se Slovenskem. Centrem 
výpravy se stalo město Slavičín, jehož starosta 
Mgr. Tomáš Chmela účastníky provázel 
téměř po celou dobu exkurze. Cílem exkurze 
bylo seznámit účastníky s projekty, cílené 
na komunitní rozvoj měst a obcí, zejména 
pak podpořené z Programu rozvoje venkova 
2014-2020. Těch navštívili celkem devět. Asi 
nejsilněji na účastníky exkurze, kterými byli 
především starostové a zástupci malých 
obcí na Mělnicku, a dále partneři CSV a MAS 
Vyhlídky z řad zemědělců a podnikatelů 
v zemědělství, zapůsobila dvě zastavení. 
První ve firmě Krajčí ve Slavičíně, vyrábějící 

brambůrky a další podobné pochutiny, 
která klade důraz klade na čerstvost 
distribuovaných výrobků a i díky tomu se 
z malé firmy, začínající výrobu v garáži, stal 
moderní úspěšný podnik zaměstnávající 
kolem 70 pracovníků. Druhým zajímavým 
místem bylo Ekocentrum Hostětín, místo, 
kde byla postavena v roce 2006 první 
energeticky pasivní budova v České republice, 
se spotřebou energie 7-10x nižší, než běžné 
domy. A obdivovat účastníci mohli i další 
ekologicky šetrné projekty - kořenovou 
čističku vody, kompostovací toaletu, obecní 
výtopnu na biomasu, historickou sušírnu na 
ovoce či biomoštárnu. Ta je známá skvělými 
mošty a sirupy, všichni ocenili její důvtipně 
řešené technologické vybavení, podpořené 
z projektu Programu rozvoje venkova 
2014-2020. Účastníci se zařadili mezi řadu 
velmi spokojených návštěvníků Ekocentra, 
z nichž nejznámějším byl zcela jistě britský 
následník trůnu princ Charles, velký příznivec 
biotechnologií a ochrany přírody. 

Regionální odbor 
České Budějovice

Venkovské fórum 2021

Ve dnech 25. - 26. srpna proběhla v Klášteře 
Chotěšov konference s exkurzí. Během 
prvního dne měli účastníci možnost 
vyslechnout přednášky na téma nového 
programového období včetně přechodného 
období a možnosti čerpání finančních 
prostředků z jednotlivých operačních 
programů prostřednictvím Komunitně 
vedeného místního rozvoje (CLLD).

Prakticky bylo čerpání ilustrováno 
například na projektech MAS Radbuza, 
realizovaných ve stávajícím programovém 
období z PRV. Zástupkyně Ministerstva 
životního prostředí se zaměřila na 
představení nové legislativy v odpadovém 
hospodářství a dále se více věnovala § 59 

zákona o odpadech, na to navazovala 
přednáška o nových místních poplatcích 
za komunální odpad. V odpoledních 
hodinách byla zahájena exkurze po 
projektech podpořených z prostředků na 
neproduktivní investice v lesích. Účastníci 
konference se přepravili k prvnímu 
místu exkurze Křížový vrch, na kterém 
se nachází stezka podpořená z Programu 
rozvoje venkova 2014-2020. Pan Koláček, 
starosta obec Chotěšov, seznámil přítomné 
s historií Křížového vrchu a s projektem 
Stezka na vrchol Křížového vrchu, 
kterou přítomné provedl a představil jim 
jednotlivá zastavení opatřená naučnými 
a herními prvky s tématikou lesní fauny 
a flóry. Následně účastníci nastoupili do 
autobusu a pokračovali do obce Hradec, kde 
je pan starosta Hlaváč seznámil s historií 
místního kostela a zavedl je do lesa, kde 
se zrealizoval projekt s názvem Naučné 
panely na odpočinkových místech. Poté se 
pokračovalo do obce Kvíčovice, kde byla 
vybudována Lesní naučná stezka Kvíčovice 
v délce 1,2 km. Ing. Bostl, starosta obce 
Kvíčovice, ukázal účastníkům jednotlivá 

Regiony
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Regiony

zastavení věnovaná vodě, větru a perspektivě, 
která jsou od sebe vzdálená 400 metrů.
Během druhého dne se přednášející věnovali 
převážně informacím k přípravě akčních 
plánů Strategie Komunitně vedeného 

místního rozvoje (SCLLD) v programovém 
období 2023–2027 v jednotlivých operačních 
programech a plánovaným aktivitám 
v Jihočeském a Plzeňském kraji v roce 2022. 

Foto: Venkovské fórum, Zdroj: archiv CSV

Videoreportáže

V průběhu roku 2021 bylo ve spolupráci 
s Regionální agrární komorou Jihočeského 
kraje natočeno osm samostatných video-
reportáží s názvem ŽIVÝ VENKOV ŽIVÍ.

Jejich cílem je zajímavou a poutavou 
formou představit široké veřejnosti projekty 
spolufinancované z Programu rozvoje 
venkova 2014-2020 jako příklady dobré praxe 
a zároveň s tím představit činnost, život, 
způsoby hospodaření, rostlinnou produkci, 
chov hospodářských zvířat, hospodaření 
v lesích a výrobu potravin jihočeskými 
zemědělci. 

Videa budou průběžně přibývat  
na YouTube kanále SZIF:

https://www.youtube.com/user/szifcz/videos
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Regionální odbor 
Ústí nad Labem

Transfer zkušeností 
a příklady dobré praxe MAS 
Ústeckého kraje a MAS 
Karlovarského kraje

Společnými silami Celostátní síť pro venkov 
ve spolupráci s MAS Sokolovsko odstartovala 
exkurzi ve dnech dne 2. – 4. 6. 2021 na území 
MAS Český sever v Ústeckém kraji. Této 
exkurze se zúčastnili zástupci z řad starostů 
měst a obcí, členů místních akčních skupin, 
zemědělců a podnikatelů.

Jedním z hlavních cílů tuzemské exkurze 
byla výměna zkušeností a sdílení dobré, 
ale i špatné praxe v oblasti čerpání dotací 

k projektům Programu rozvoje venkova 
2014-2020, dále úspěšné projekty realizované 
přes místní akční skupiny v oblasti podpory 
podnikání, krajinné infrastruktury a rozvoje 
venkova. První den měli účastníci možnost 
navštívit projekty v obci Růžová, počínaje 
projekty na Farmě Růžová, která se orientuje 
na chov hospodářských zvířat se specializací 
na chov skotu plemene Jersey, následně 
paní starostka Helena Křížková představila 
projekty zaměřené na pozemkové úpravy.
Druhý den byl zaměřen na prohlídku 
projektů obcí Mikulášovice, Lipová 
a Šluknov. Ve vítězné obci Vesnice roku 
2019, v Lipové, pan starosta Pavel Svoboda 
s účastníky sdílel své poznatky a zkušenosti 
s projekty a dotačními možnostmi, ale také 
se podělil o úskalí, se kterými se v obci 
potýká. Poslední den exkurze byl opět 
bohatý na představení projektů, zaměřených 
především na podporu agroturistiky, a na 
závěr exkurze účastníci navštívili dům 
Českého Švýcarska a prohlédli si projekt 
“Nová sklářská expozice“. 

Regiony

Foto: Transfer zkušeností a příklady dobré praxe, Zdroj: archiv CSV
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Regiony

Realizované projekty LEADER 
ve Slezsku – za příklady dobré 
praxe
Ve spolupráci s MAS Českým severem se 
uskutečnila ve dnech 19. – 22. července 
exkurze do území MAS Jablunkovsko 
v Moravskoslezském kraji. Po příjezdu 
do Dolní Lomné se účastníci seznámili 
s aktivitami obce v oblasti cestovního ruchu, 
ale i rozvoje obce a realizovanými projekty 
v obci, všechny pak velmi zaujala exkurze  
na cyklostezku v údolí Dolní Lomná.

Představení projektů pokračovalo 
u zemědělce Radoslava Gomoly, kde se 
účastníci seznámili s projekty, jejichž 
cílem bylo pořízení vlečky za malotraktor, 
čerpadla, balíkovacího stroje na senáž 
a šrotovníku. Následující den započal 
v Mostech u Jablunkova, kde byl představen 
projekt “Opevnění Šance - společná historie, 
která spojuje dodnes / Fortyfikacje Szańce 
- wspólna historia, która łączy do dzisiaj“. 
V rámci přeshraničního česko-polského 
projektu se jednalo o vytvoření nového 
turistického bodu, bylo zde vybudováno 
i návštěvnické centrum s interaktivní 
expozicí a informačním střediskem. Poté 

účastníky čekal přesun na Hrčavský grunt, 
kde byly představeny projekty zaměřené 
na zpracování mléka a výrobu mléčných 
produktů s cílem vytvořit charakteristické 
regionální produkty. Následoval projekt 
“Vybavení provozovny pro catering“ na Šnečí 
farmě u pana Pavla Karcha. Na této farmě 
se účastníci obeznámili s detaily projektu 
a dále  jim byl podrobně vysvětlen chod 
šnečí farmy.
Třetí den započal na MAS Pobeskydí, kde 
účastníci navštívili farmu pana Jaromíra 
Kubláka s více než 200letou tradicí. Pan 
Kublák se specializuje na pěstování 
a zpracování brambor a díky dotacím pořídil 
technologie pro zpracování brambor. V obci 
Hukvaldy účastnící navštívili financované 
projekty z PRV – článku 20, vybavení Obecní 
knihovny, bezbariérové přístupy, odborné 
učebny, zahradní úpravy a poslední den 
exkurze účastníci měli možnost zhlédnout 
projekt “Modernizace a rozšíření provozu – 
KRENO“, kde manažer prodejny účastníky 
současně obeznámil s chodem rodinné 
firmy, která se zabývá výrobou máslových 
trubiček. Další zastávkou exkurze byla firma 
PRO-BIO, která využila čerpání dotací z PRV 
již několikrát, z dotace například pořídili 
speciální stroj na síťový vzduchový třídič. 

Regionální odbor 
Hradec Králové

Krajské dožínky Pardubice

Dne 26. 9. 2021 pořádala Regionální 
agrární komora Pardubice v prostoru 
Pernštýnského a Komenského náměstí 
v Pardubicích dožínkovou oslavu úrody 
a sklizně s bohatým doprovodným 
programem kulturním i tematicky 
zaměřeným na zemědělství a potravinářství 
v podobě výstavy hospodářských zvířat 
a vyhodnocení regionální ankety “Mls 
Pardubického kraje“.

Aktivita byla určena pro širokou 
veřejnost, kdy atraktivní formou přibližuje 
problematiku rozvoje venkova včetně 
podporovaných oblastí PRV 2014-2020, jako 
je chov hospodářských zvířat a rostlinná 
výroba, a to v rozsahu realizace objednaných 
služeb. Celostátní síť pro venkov se 
v rámci této akce prezentovala formou 
informačního stánku s pestrou nabídkou 
informačních a propagačních materiálů CSV, 
PRV a partnerů a také ukázkou úspěšně 
zrealizovaných projektů PRV 2014-2020. 
Projekty Programu rozvoje venkova 2014-
2020 byly představeny formou tištěných 
informačních karet, které si návštěvníci 
mohli na stánku prohlédnout. Dožínkové 
slavnosti jsou významnou, odbornou i laickou 
veřejností hojně navštěvovanou, regionální 
událostí. V průběhu akce, která je slavnostním 
zakončením sklizně, probíhal bohatý kulturní 
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a doprovodný program s nabídkou pestrých 
zážitků a zajímavých poznatků lidem všech 
věkových kategorií. Zároveň jde o představení 

a propagaci významu a přínosu resortu 
zemědělství a venkova pro společnost a její 
udržitelný rozvoj. 

Foto: Krajské dožínky Pardubice, Zdroj: archiv CSV

Pozemkové úpravy v praxi

Dne 21. září 2021 byl ve spolupráci se Státním 
pozemkovým úřadem a “Agroprojekce 
Litomyšl spol. s r.o“. realizován odborný 
seminář s exkurzí s názvem “Pozemkové 
úpravy v praxi“. Odborná část semináře 
s exkurzí se konala v sále Hotelu Studánka 
v Rychnově nad Kněžnou.

Exkurze po úspěšných realizacích společných 
zařízení z Programu rozvoje venkova 
2014-2020 proběhla v katastrálním území 
Slatina nad Zdobnicí a Pěčín. Akce byla 
určena pro uživatele a vlastníky pozemků, 

zástupce zemědělských a zpracovatelských 
subjektů, obcí, samosprávy a státní správy, 
zástupce místních akčních skupin, partnery 
Celostátní sítě pro venkov a odbornou 
i širokou veřejnost. Zástupkyně Státního 
pozemkového úřadu, Mgr. Kosejková, 
sdělila účastníkům základní informace 
o budoucnosti možností financování 
provádění pozemkových úprav. Sdělila, 
že na operaci Pozemkové úpravy je 
v Programu rozvoje venkova 2014-2020 
ještě vyčleněna 1 miliarda Kč a že v novém 
programovacím období nebudou pozemkové 
úpravy zahrnuty do Společné zemědělské 
politiky 2023–2027, pravděpodobně budou 
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zahrnuty v některém z programů jiných 
řídicích orgánů. Dále účastníkům představil 
pozemkové úpravy zástupce obce Slatina nad 
Zdobnicí, Mgr. Petr Tůma, kde se kupříkladu 
realizoval suchý poldr, který chrání obec 
a zemědělské družstvo před přívalovými dešti 
a je dimenzován na 100letou vodu. Zástupci 
Státního pozemkového úřadu představili 
účastníkům aktuality poslední novely č. 
481/2020 a objasnili důležité změny uvedené 
v novele. Realizace pozemkových úprav závisí 
i na stavebním zákoně, proto jsou úpravy 
v novele zaměřené i na drobné nejasnosti 

plynoucí z kolize zákonů. V rámci přednášky 
o klimatických změnách bylo zdůrazněno, 
že je nutné tyto respektovat i při přípravě 
a realizaci pozemkových úprav. Po odpolední 
exkurzi za projekty PRV pokračovala otevřená 
diskuze k projektům pozemkových úprav, 
jejich využití, finanční náročnosti a především 
o možnostech obcí a Státního pozemkového 
úřadu, ovlivnění způsobu hospodaření 
zemědělských subjektů, které hospodaří 
v bezprostřední blízkosti realizací společných 
zařízení a svou činností mohou způsobovat 
škody na obcím předaných objektech. 

Regionální odbor Brno

Zpracování ovoce a zeleniny  
na farmě

V letošním roce se podařilo zrealizovat 
další z cyklu praktických brožur pro 
zemědělskou veřejnost, tentokrát s názvem 
Zpracování ovoce a zeleniny na farmě.

Tato publikace se zabývá produkcí 
trvanlivých výrobků, které znatelně 

prodlužují prodejní sezónu a harmonizují 
celoroční cashflow firem.
Lze tak významně eliminovat sezónní 
výpadky příjmů, které vznikají při 
prodeji nezpracovaného ovoce a zeleniny. 
V brožuře se tak čtenáři dozví spoustu 
praktických informací, např. k základním 
požadavkům na zpracovatelský prostor, 
způsobům a možnostem zpracování, 
balení a označování výrobků apod. Jsou 
zde také uvedeny příklady realizací 
s podporou Programu rozvoje venkova 
2014-2020, možnosti spolupráce v rámci 
krátkých dodavatelských řetězců či 
aktivity Celostátní sítě pro venkov 
v Jihomoravském kraji. 

Brožura je 
v elektronické 
verzi ke stažení 
zde:

PDF

Regiony

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Feafrd%2Fcsv%2Fpublikace%2F1623742336376.pdf
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Výstava Sociální zemědělství: 
Příležitost pro zemědělce

Celostátní síť pro venkov RO Brno realizovala 
panelovou výstavu na téma Sociální 
zemědělství: Příležitost pro zemědělce, která 
probíhala v termínu od 4. 5. do 27. 6. 2021 
na střešní terase Národního zemědělského 
muzea.

U této příležitosti byla současně realizována 
také vernisáž za účasti partnerů, podílejících 
se na tvorbě panelů a osob působících 
na poli sociálního zemědělství. Obsahem 
výstavy bylo celkem 21 informačních 
panelů, jejichž tématy byly např. prezentace 
možností unikátních služeb, které nabízejí 
zemědělství pro široké spektrum osob; role 
zemědělství z pohledu udržování a rozvoje 
rurálních ekonomik; příklady správné praxe 
realizované s podporou Programu rozvoje 
venkova 2014-2020 a mnohé další.
Výstavu připravila Celostátní síť pro venkov 
ve spolupráci s organizacemi: Ministerstvo 
zemědělství; Mendelova univerzita 
v Brně; Jihočeská univerzita v Českých 
Budějovicích; Česká zemědělská univerzita 
v Praze; TESSEA, z. s.; Kraj Vysočina; 
Chaloupky, obecně prospěšná společnost, 
Vysočina; Školní statek, Humpolec, Dusilov 
384; Asociace sociálního zemědělství, z. s.; 
Zemědělská akciová společnost Mžany, a. s.; 
Zemědělské družstvo Libčany; POMOC Týn 
nad Vltavou, z. s.; Lavandia s.r.o.; Květná 
Zahrada, z.ú.

Příkladné projekty realizované s podporou 
PRV byly prezentovány na panelech 
zemědělských subjektů a neziskových 
organizací. 

Foto: Výstava Sociální zemědělství, Zdroj: archiv CSV

Informační panely jsou 
k dispozici k nahlédnutí 
také v elektronické verzi

KE STAŽENÍ ZDE 

Regiony

https://www.szif.cz/cs/szif-ro-br
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Regionální odbor Olomouc

Nápady a aktuality pro rozvoj 
našeho venkova

Na začátku září pořádala Celostátní síť 
pro venkov spolu se Sdružením místních 
samospráv České republiky (SMS ČR) seminář 
s názvem “Nápady a aktuality pro rozvoj 
našeho venkova“ pro zástupce obcí, MAS 
a potencionální žadatele PRV, zaměřený 
především na CLLD a implementaci PRV.

Díky prezentovaným tématům se účastníci 
dozvěděli informace k období stávajícímu, 
např. aktuální možnosti pro obce nebo 
informace o článku 20, ale i informace 
o tom, jaký je výhled do nového období. 
Z prezentovaných témat nejvíce zaujaly 
body týkající se pozemkových úprav, 
kdy měli účastníci možnost vyslechnout 
prezentace a diskutovat se zástupci 
pozemkových úřadů Olomouckého 
a Zlínského kraje, zhlédnout prezentaci 
realizovaných komplexních pozemkových 
úprav v konkrétní obci hodnocených 
s odstupem let nebo si na samotný závěr 
semináře prohlédnout realizované projekty 
a pozemkové úpravy v místě pořádání 
semináře, v obci Vítonice. 

Foto: Nápady a aktuality pro rozvoj našeho venkova, Zdroj: archiv CSV

Setkání místních akčních skupin 
Jihomoravského, Olomouckého 
a Zlínského kraje - LEADER 
včera, dnes a zítra

Setkání místních akčních skupin 
Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského 

kraje se uskutečnilo s podtitulem LEADER 
včera, dnes a zítra, a to z 30. září na 1. října 
ve Strážnici.

Více než sto účastníků z řad zástupců 
místních akčních skupin se zde v průběhu 
dvou dnů setkalo se zástupci SZIF RO 
Olomouc, SZIF RO Brno a CP SZIF Praha. 

Regiony
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Pracovní setkání zaměřené na Program 
rozvoje venkova 2014-2020 a LEADER bylo 
v odpolední části prvního dne rovněž 
obohaceno o zajímavou pěší exkurzi po 
projektech PRV na území Strážnice.  

Účastníci si tak mohli prohlédnout například 
nově zrekonstruovaný penzion Levandule, 
strážnickou pražírnu kávy nebo výrobu 
tradičního modrotisku. 

Regionální odbor Opava

koloMAS
Na konci července se konal seminář 
s názvem koloMAS, který si stanovil velmi 
zajímavý cíl - představit a inspirovat 
zároveň především činné subjekty v území 
MAS a další, které téma “možnosti podpory 
cestovního ruchu se zaměřením na cyklo-
dopravu a cykloturistiku v rámci PRV 
2014-2020 (zejména s vazbou na článek 20) 
na základě iniciativy LEADER – komunitně 
vedeného místního rozvoje“ oslovilo.

Kromě teoretických přednášek měli 
účastníci příležitost seznámit se fyzicky 
s elektrokoly a způsobem jejich nabíjení 
v praxi, informace byly podávány hlavně 
ohledně zřizování související doprovodné 
infrastruktury na cyklostezkách 
a cyklotrasách.

Účastníkům byly představeny vybrané 
projekty z článku 20, Základní služby a obnova 
vesnic ve venkovských oblastech s vazbou 
na cyklodopravu a cykloturistiku. Manažer, 
věnující se produktové nabídce v turistické 
oblasti a propagaci cykloturistiky, ve své 
prezentaci představil aktivity destinačního 
managementu Beskydy – Valašsko a zmínil 
nové trendy v cykloturistice, z nichž by 
některé mohly být financovatelné z PRV. 
Následně se všichni v rámci praktických 
ukázek přesunuli dle programu cca 800 m na 
nově vybudovanou cyklostezku podél silnice 
II/474, spolufinancovanou z IROP (Integrovaný 
regionální operační program). Konání semináře 
bylo zamýšleno ještě v průběhu sezóny 
proto, aby odborné přednášky prezentující 
nové trendy v cyklodopravě a cykloturistice, 
zejména s vazbou na elektromobilitu, pomohly 
k následné přípravě projektů do Výzev 
MAS. Akce tak přispěla k podpoře rozvoje 
venkovských oblastí v rámci komunitně 
vedeného místního rozvoje, zvláště díky 
opatření LEADER. 

Foto: koloMAS, Zdroj: archiv CSV

Regiony
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Dožínková slavnost  
na Zámku Raduň

CSV Moravskoslezského kraje se v rámci 
svých aktivit zúčastnila a prezentovala dne 
14. 8. 2021 na regionální akci “Dožínková 
slavnost na Zámku Raduň“. Akce byla 
připravena a realizována díky spolupráci 
s ostravskou pobočkou Národního 
zemědělského muzea (NZM).

Protože jde o významnou regionální akci 
s cílem podpořit především rozvoj venkova, 
bylo určitě přínosné pro CSV MsK, aby se jí 
v duchu prezentační aktivity letos poprvé 
zúčastnila. Stánky CSV sdílela společně 
se zástupci NZM Ostrava. Situovány byly 
velice atraktivně na trase prohlídkového 
okruhu. Každý účastník měl tedy možnost, 

aby se u stánků zastavil. V těsné blízkosti 
stánku CSV byly umístěny propagační 
vlajky se symboly farmáře a farmářky, 
které tak viditelně lákaly k jeho návštěvě.
Návštěvníci si mohli ve stánku 
prohlédnout a vybrat dle svého zájmu 
tiskové informační materiály o Programu 
rozvoje venkova 2014-2020. Dále materiály 
týkající se činnosti CSV a jejích partnerů. 
V nabídce byly také nejrůznější propagační 
předměty se zemědělskou tematikou. 
Diskuze probíhala na různá témata, 
mnohé dotazy se týkaly možnosti 
partnerství v CSV, podpory podnikání 
v zemědělském sektoru, diskutovali jsme 
krajinné prvky v zemědělské krajině apod. 
Návštěvníky zaujaly rovněž prezentované 
karty s projekty z PRV, které poskytovaly 
jak detailnější informace, tak zajímavé 
fotografie realizovaných projektů. 

Regiony

Foto: Dožínková slavnost na Zámku Raduň, Zdroj: archiv CSV



najdete na 
webových stránkách 
SZIF a eAgri

Více
informací

Informační aktivity v on-line prostoru – běžná forma akcí Sítě

Nepříznivá epidemiologická situace posledních dvou let přispěla k výraznému 
urychlení zavádění moderních způsobů komunikace do běžné praxe. Již jsme 
si pomalu přivykli na to, že spousta akcí se koná on-line. V letošním roce touto 
formou proběhly webináře k Jednotné žádosti a také akce k jednotlivým kolům 
PRV. I do budoucna se počítá s tím, že pravidelně se opakující informační aktivity 
budou probíhat pouze on-line formou (převážně na platformě MS Teams). 
V průběhu akce budou (stejně jako v minulosti) vystupovat odborní pracovníci 
k danému tématu a bude možno jim klást (i když pouze elektronickou cestou) 
dotazy. Naši koordinátoři v jednotlivých regionech byli a do budoucna jistě budou 
připraveni vám při přihlašování se na vybrané webináře dle vaší potřeby pomoci.

Co pro vás v roce 
2022 chystáme?

Akce CSV 2021
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Konference 
k tématu “pozemkové úpravy“ 
přesunuta

Akce CSV 2021

Ve dnech 4. – 5. 11. 2021 měla proběhnout v Harrachově, v hotelu Sklář “XXII. 
KONFERENCE POZEMKOVÝCH ÚPRAV 2021“ s podtitulem Adaptace krajiny na 
budoucí podmínky. Bohužel, nepříznivý vývoj v oblasti epidemiologické situace 
COVID 19 znemožnil realizaci této akce a konání konference bylo nutno přesunout 
na náhradní termín.

Náhradní termín 
konání konference 
je stanoven na dny:

12. – 13. 4. 2022,
 
místo konání se 
nezměnilo – 
to znamená, 
že konference 
proběhne 
v Harrachově 
v hotelu Sklář. 
Veškeré informace 
k připravované 
akci naleznete zde:

Vzhledem k tomu, že se hotel 
nachází v horském středisku, 
dá se předpokládat, že 
v dubnu bude ještě v plném 
proudu probíhat zimní 
sezóna, doporučujeme 
všem zájemcům, aby si 
včas rezervovali v hotelu 
ubytování, pokud se budou 
chtít akce zúčastnit po celou 
dobu jejího trvání.

Rezervaci ubytování je 
možno si zajistit již nyní,  
a to na webu:

INFORMACE REZERVACE UBYTOVÁNÍ 

https://eagri.cz/public/web/mze/venkov/akce/narodni-uroven-csv/xxii-konference-pozemkovych-uprav-2021.html
https://www.book-secure.com/index.php?s=results&property=czhar31280&arrival=2022-04-12&departure=2022-04-13&code=mze&adults1=2&children1=0&locale=cs_CZ&currency=CZK&stid=va3dn1y80
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Příjem žádostí 
v Programu rozvoje venkova 
v roce 2021 - 12. kolo
I v závěru programového období měli zájemci možnost čerpat dotační prostředky 
na podporu svých projektů, a bylo toho žadateli v hojné míře využito. Byla 
vyhlášena dvě kola, která umožnila podat žádost zájemcům z řad zemědělců, 
potravinářů i lesníků.

51

3377

725

161

Počet žádostí o dotaci - 
12. kolo příjmu žádostí 
PRV 2014-2020

1. 1. 1 Vzdělávací akce
1. 2. 1 Informační akce

4. 1. 1  Investice do zemědělských podniků

4. 2. 1  Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

6. 1. 1  Zahájení činnosti mladých zemědělců

Ve 12. kole příjmu žádostí PRV na období 2014-2020 bylo zaregistrováno 
celkem 4 314 žádostí za 10 634 748 906 Kč.
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23

535

239

55

1. 1. 1 Vzdělávací akce
1. 2. 1 Informační akce

4. 3. 2  Lesnická infrastruktura

6. 4. 1  Investice do nezemědělských 
činností

8. 4. 1  Obnova lesních porostů  
po kalamitách

Počet žádostí  
o dotaci - 13. kolo  
příjmu žádostí PRV 
2014-2020

Harmonogram výzev 
pro rok 2022 naleznou 

zájemci na:

WEB MZE 

Příjem žádostí 
v Programu rozvoje  
venkova v roce 2021 -
13. kolo

Ve 13. kole příjmu žádostí PRV  
na období 2014–2020 bylo 
zaregistrováno celkem 852 žádostí  
za 1 557 130 932 Kč.

https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/zakladni-informace/harmonogram-vyzev/
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Řídicí orgán CSV – 
informační “okénko“

Kutnohorský region hostil 
LeaderFEST 2021

Akce s mezinárodní účastí LeaderFEST 
2021 proběhla v letošním roce v Kutné Hoře 
a jejím okolí. Festivalu úspěchů metody 
LEADER na českém venkově se ve dnech 
20. – 23. 9. 2021 zúčastnilo přes 300 účastníků 
z řad významných aktérů rozvoje venkova, 
zástupců odborné veřejnosti či ministerstev. 
V pořadí již 11. ročník nabídl účastníkům celou 
řadu inspirativních podnětů a informací, 

přenositelných více či méně do všech oblastí 
naší republiky.
Plenární jednání a workshopy byly doplněny 
několika trasami exkurzí, jejichž realizaci 
finančně podpořila z dotačních prostředků EU 
Celostátní síť pro venkov. Detailní informace 
o vlastním průběhu celé akce a krátkou 
reportáž z průběhu exkurzí naleznou zájemci 
na webu Ministerstva zemědělství:

Žďár nad Sázavou hostil 
účastníky Národní konference 
Venkov 2021

Ve dnech 12. – 14. 10. 2021 se ve Žďáru nad 
Sázavou setkali významní aktéři rozvoje 
venkova na akci Národní konference Venkov 
2021, jedné z tradičních akcí Celostátní sítě pro 
venkov.
V roce 2020 se toto setkání nemohlo z důvodu 
nepříznivé epidemiologické situace konat, 
proto byl v letošním roce o akci mezi 
účastníky velký zájem, o čemž svědčí i více 
než 340 aktivních účastníků. Tým pořadatelů 
vyvinul v rámci přípravy konference velké 
úsilí, aby připravil bohatý a zajímavý program, 
který by zaujal maximální počet účastníků 
zastupujících širokou škálu organizací 
a spolků. Organizátorem konference byl 
Spolek pro obnovu venkova.
Více informací o programu, prezentace 
lektorů, výstupy z jednání a závěry 
z konference jsou k dispozici na webových 
stránkách https://www.konferencevenkov.
cz/2020/.
Inspirativní postřehy ze dvou tras exkurzí 
byly zpracovány do krátkého článku a jsou 
zveřejněny na webu Ministerstva zemědělství:

Informační okénko

WEB MZE 

Foto: Národní konference Venkov 2021, Zdroj: archiv MZe WEB MZE 

https://eagri.cz/public/web/mze/venkov/publikace-a-dokumenty/leaderfest-2021-postrehy-z-exkurzi.html
https://eagri.cz/public/web/mze/venkov/publikace-a-dokumenty/programova-nabidka-narodni-konference.html
https://www.konferencevenkov. cz/2020/.
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Soutěž Vesnice roku se 
připravuje na svůj 26. ročník

Půlkulatý 25. ročník soutěže Vesnice 
roku proběhl již v roce 2019, kdy ocenění 
Oranžová stuha vyhrála obec Třeštice z kraje 
Vysočina. Ta si své zasloužené vítězství má 
možnost “vychutnávat“ již druhým rokem. 
Hodnotitelská komise při své tehdejší 
návštěvě obce ocenila především celkovou 
pospolitost a nadšení místních obyvatel při 
prezentaci aktivit obce. Jako výjimečnou 
označila i spolupráci obce se zemědělským 
družstvem, které občanům poskytuje k využití 
starší malé zemědělské stroje a nabízí 
prostory k uskladnění obecního materiálu. 
S obcí také spolupracuje majitel Třešťského 
mlýna s.r.o., který umožňuje využívat prostor 
mlýna k setkávání občanů.
V Třeštici se zkrátka dobře žije a místní se 
rádi dělí o své zkušenosti s ostatními aktéry 

rozvoje venkova, kteří hledají inspiraci pro 
zlepšování podmínek života obyvatelům 
svých obcí. Jako jeden z bodů programu 
exkurze byla obec navštívena například 
v rámci LeaderFESTU, a jako cílová destinace 
je obec uvažována i pro některou z akcí 
regionální Sítě.

Věříme, že příklad obce Třeštice bude 
inspirovat aktivní obce k přihlášení se do 
soutěže Vesnice roku 2022. Doufáme, že 
dvouletá pauza nevzala šikovným obcím 
“chuť“ představit se v plné kráse a prezentovat 
tak místo, ve kterém jejich obyvatelé 
společně žijí a rozvíjejí český venkov. Jako 
jedna z aktivit Sítě se v některých regionech 
České republiky připravují exkurze do obcí, 
které jsou nositeli ocenění Oranžová stuha. 
Doporučujeme sledovat webové stránky 
MZe, SZIF, případně facebook Celostátní sítě 
pro venkov, kde budou konkrétní pozvánky 
zveřejňovány.

Informační okénko

Foto: Třeštice, Zdroj: archiv MZe
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9 CÍLŮ SZP 

9 cílů SZP
Foto: archiv MZe

V rámci přípravy nového programového 
období Společné zemědělské politiky  
2023-2027 (SZP) vydala Evropská komise 

sérii infopřehledů, v nichž podrobně
vysvětluje 9 nastavených cílů SZP. 
Infopřehledy shrnují nejdůležitější fakta 
a politický význam každého z cílů. Detailní 
obsahy jednotlivých materiálů (infopřehled 
v AJ) jsou k dispozici zde:

1.  Zajištění ekonomicky 
udržitelného zemědělského 
příjmu

“V roce 2017 vydělávali zemědělci v průměru 
o polovinu méně než v jiných profesích. 
Přitom ještě před deseti lety to bylo méně jen 
o třetinu“.
Hlavní cíl: podporovat ekonomicky 
udržitelné příjmy a odolnost zemědělských 
podniků v celé Unii a zabezpečit tak 
dodávky potravin.
Infopřehled shrnuje současný stav příjmů 
zemědělských podniků v EU, úlohu 
SZP při jejich podpoře a rozdíly mezi 
zeměmi a odvětvími v EU. Dále uvádí, 
jaká kombinace opatření je potřebná 
k dosažení hlavního cíle, kterým je 
podpora ekonomicky udržitelných příjmů 
v zemědělství.

Informační okénko

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/new-cap-2023-27/key-policy-objectives-new-cap_cs
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2. Zvýšení konkurenceschopnosti

“Zvyšující se poptávka domácností a průmyslu, která je 
vyvolaná demografickým vývojem a změnami disponibilních 
příjmů, zvyšuje tlak na základnu zemědělských zdrojů EU“.
Hlavní cíl: zvýšit konkurenceschopnost a produktivitu 
zemědělství udržitelným způsobem, abychom se 
vyrovnali s výzvami spojenými s vyšší poptávkou ve světě 
s omezenými zdroji a nevyzpytatelným klimatem.
Infopřehled nastiňuje řadu hybných sil a politických 
nástrojů, jež mohou stimulovat růst produktivity 
zemědělství EU. Jedná se o výzkumné a inovační programy, 
nové technologie, rozvoj venkova a infrastruktury, účinné 
poradenské systémy a průběžná odborná příprava 
vedoucích pracovníků zemědělských podniků.

3.  Pozice zemědělců v hodnotových  
řetězcích

“Zemědělství se vyznačuje stagnujícím a nízkým podílem 
přidané hodnoty v hodnotovém řetězci kvůli vysokým 
vstupním nákladům, kolísání produkce a začleňování 
nových služeb“.
Hlavní cíl: zlepšit postavení zemědělců v hodnotovém 
řetězci.
Infopřehled zkoumá, jak může nová SZP posílit postavení 
zemědělců prostřednictvím takových opatření, jako 
je intenzivnější spolupráce mezi zemědělci, zvýšení 
transparentnosti trhů a zajištění účinných mechanismů 
proti nekalým obchodním praktikám.

4.  Zemědělství a zmírňování změny  
klimatu

“Zemědělství EU hraje klíčovou úlohu při plnění závazků 
Pařížské dohody a realizaci evropských strategií 
udržitelnosti a biohospodářství tím, že si klade vyšší cíle, 
pokud jde o emise skleníkových plynů“.
Hlavní cíl: přispívat ke zmírňování změny klimatu 
a adaptaci na tuto změnu, jakož i k udržitelnosti odvětví 
energetiky.
Infopřehled hodnotí úlohu zemědělství při snižování 
emisí skleníkových plynů prostřednictvím nových technik 
zemědělského hospodaření a hospodaření s půdou. Kromě 
toho zkoumá riziko změny klimatu pro zemědělství.

Informační okénko
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5. Účinné hospodaření s půdou

“Zemědělská půda v EU obsahuje ekvivalent 51 
miliard tun CO2, což je podstatně více než skleníkové 
plyny, které každoročně vypouštějí členské státy EU“.
Hlavní cíl: podporovat udržitelný rozvoj a efektivní 
hospodaření s přírodními zdroji, např. vodou, 
půdou a ovzduším.
Infopřehled se zaměřuje na půdu jako jeden 
z nejvýznamnějších přírodních zdrojů, který slouží 
jako zásobárna základních živin, vody a kyslíku 
pro rostliny. Zkoumá rovněž obavy ohledně kvality 
půdy a zdůrazňuje význam politik na její ochranu.

6.  Biologická rozmanitost  
a hospodářská krajina

“Zemědělská činnost je silně závislá na různých typech biologické 
rozmanitosti, ale stejně tak hraje důležitou úlohu při ochraně 
přírodních stanovišť a druhů závislých na obhospodařované půdě“.
Hlavní cíl: přispívat k ochraně biologické rozmanitosti, zlepšení 
ekosystémových služeb a zachování přírodních stanovišť a krajiny.
Infopřehled pojednává o biologické rozmanitosti v EU a zaměřuje 
se zejména na její propojení s hospodářskou krajinou a krajinnými 
prvky. S ohledem na toto zaměření podává přehled změn, které 
je potřeba v zemědělském odvětví provést, vysvětluje příslušné 
nástroje SZP, které jsou v současné době k dispozici, a klade si 
klíčové otázky ohledně budoucího vývoje SZP.

7. Strukturální změna a generační obměna

“Dynamický zemědělský sektor potřebuje vzdělané a inovativní 
mladé zemědělce, kteří reagují na společenskou poptávku, od 
kvalitních potravin až po ekologické veřejné statky“.
Hlavní cíl: modernizovat zemědělství tím, že v něm bude 
podnikat více mladých lidí a že jim budou nabídnuty větší 
možnosti rozvoje jejich podnikání.
Infopřehled uvádí výzvy a potřeby mladých zemědělců v EU 
a nastiňuje, jak může cílenější systém podpory na základě 
posouzení potřeb a přesněji kvantifikovaných výsledků, jichž má 
být dosaženo, stimulovat generační obměnu a více napomoci 
úspěchu mladých zemědělců v tomto odvětví.

Informační okénko
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8.  Růst a vytváření pracovních míst  
ve venkovských oblastech

“SZP sehrává důležitou úlohu při zmírňování 
některých důsledků nezaměstnanosti a chudoby 
ve venkovských oblastech. Nedávná studie Světové 
banky ukázala pozitivní úlohu této politiky při 
snižování chudoby“.
Hlavní cíl: podporovat zaměstnanost, růst, sociální 
začlenění a místní rozvoj ve venkovských oblastech, 
včetně biohospodářství a udržitelného lesního 
hospodářství.
Infopřehled zkoumá roli SZP v ekonomice 
venkovských oblastí a zabývá se tím, jak podpora 
příjmu a výdaje na rozvoj venkova pomáhají udržet 
míru zaměstnanosti a životní úroveň.

9.  Zdraví, potraviny  
a antimikrobiální rezistence

“Celkový prodej veterinárních antimikrobik 
ve 25 evropských zemích se mezi lety 2011 
a 2016 snížil o více než 20%“.
Hlavní cíl: zlepšit reakci zemědělství EU na 
společenskou poptávku v oblasti potravin 
a zdraví, včetně poptávky po bezpečných, 
výživných a udržitelných potravinářských 
výrobcích, jakož i požadavků na snížení 
potravinového odpadu a na dobré životní 
podmínky zvířat.
Infopřehled se zaměřuje na výzvy, které 
představuje antimikrobiální rezistence 
(AMR) v chovu zvířat, na úzké vazby mezi 
dobrými životními podmínkami zvířat, 
zdravím zvířat a nemocemi z potravin 
a na opatření EU, která mohou podpořit 
zemědělce a země EU v boji proti 
antimikrobiální rezistenci.

Informační okénko
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Rozhovor

Rozhovor se žadatelem 

Místní akční skupina 
Horní Pomoraví o.p.s.
Místní akční skupina Horní Pomoraví, o.p.s. je nezisková organizace, založená v roce 
2006. Hlavním cílem organizace je zaměření se na rozvoj regionu (ekonomicky slabá, 
podhorská, příhraniční oblast) v souladu se zásadou udržitelného rozvoje. MAS Horní 
Pomoraví působí v části okresu Šumperk, má cca 100 členů a je zapojeno 47 obcí. Sídlo 
organizace je v Hanušovicích a kontaktní kancelář je v Zábřehu. V současné době 
v MAS pracuje 12 zaměstnanců a neustále spolupracuje s dalšími externími zdroji 
a dobrovolníky.
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Rozhovor

Co je náplní práce v MAS a jakým aktivitám 
se vaši pracovníci věnují?

Posláním MAS Horní Pomoraví je budování 
partnerské sítě subjektů ziskové i neziskové 
sféry a veřejného sektoru tak, že sdružuje 
fyzické i právnické osoby za účelem 
spolupráce v oblasti rozvoje venkova.

Provozujete také Informační centrum 
v Hanušovicích. Co vše se tam mohou 
zájemci dozvědět?

V Informačním centru poskytujeme 
především informace turistům o možnostech 
využití volného času v regionu, prodáváme 
regionální produkty se značkou Jeseníky 
originální produkt, poskytujeme služby 
místním občanům, jako je kopírování, 
skenování apod.

Mezi vaše činnosti patří také zpracovávání 
a podávání projektů Program rozvoje 
venkova. Jak byste laikovi vysvětlila, v čem 
spočívá vaše pomoc žadatelům, s čím se na 
vás mohou obrátit a co mají očekávat?

Pomáháme žadatelům s kompletní 
administrací. Někteří žadatelé jsou schopni si 
žádost z velké části vyplnit sami a s námi jen 
dolaďují detaily. S některými konzultujeme 
téměř každou kolonku i přílohu. Pomáháme 
jim v průběhu celé realizace, kdy nám 
zasílají průběžně objednávky i faktury, 
abychom zkontrolovali obsah dokumentů, 
sledujeme realizační termíny, spolupracujeme 
při přípravě vyúčtování i každoročních 
monitorovacích zprávách.

Jaký typ projektů zpracováváte nejčastěji? 
Má vaše území v tomto smyslu nějaká 
specifika, je o některá opatření větší zájem, 
v souvislosti s podhorskou, příhraniční 
oblastí?

Nejčastějšími žadateli jsou zemědělští 
podnikatelé a v posledních dvou letech stále 
častěji i ti nezemědělští – od zámečníků, 
truhlářů, opravářů aut až po podnikatele 
ve stavebnictví. Zemědělci jsou zkušenými 
žadateli i díky obecné znalosti systému 
Portálu farmáře, s těmi je spolupráce 
nejjednodušší. Také vědí, co SZIF požaduje, 

Mimo administraci projektů v rámci strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 
realizuje také spoustu dalších aktivit, které při-
spívají k rozvoji našeho území – jako jsou Místní 
akční plány vzdělávání, projekty na zaměstná-
vání znevýhodněných obyvatel, administrace 
dotací z národních i krajských zdrojů a další.

Rozhovor vedla:
Ing. Markéta Bezoušková, 
krajský koordinátor CSV pro Olomoucký kraj,

na dotazy odpovídaly:
Ing. Renata Baslerová, 
manažerka CLLD programového rámce PRV
Ing. Hana Olejníková, 
manažerka CLLD
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jak komunikuje. Nezemědělští podnikatelé 
se inspirují a informují navzájem. V poslední 
době nám také často s propagací programu 
pomáhají starostové našich obcí, kteří nás 
podnikatelům doporučují.

S jakými problémy při zpracování se 
potýkáte nejčastěji?

Největším problémem jsou nároky na 
dokumentaci, zejména tu k vyúčtování. 
Pokud s námi žadatelé nejsou v pravidelném 
kontaktu a nekonzultují obsah dokumentů 
průběžně, často se diví, co všechno po nich 
k vyúčtování požadujeme.

Máte nějaký svůj “TOP“ projekt, který se 
s pomocí vaší MAS podařilo realizovat? 
Můžete nám ho krátce představit?

Největší radost máme z projektů potravinářů, 
kteří přidávají hodnotu zemědělským 
produktům. Podpořili jsme například projekt 
firmy na výrobu lyofilizovaných (mrazem 
sušených) potravin. I díky naší dotaci došlo 
k navýšení výrobní kapacity firmy pořízením 
nových lyofilizátorů několinásobně a firma 
plánuje další rozvoj, neboť její kapacita je 
stále nedostačující.

Vaše MAS je zakladatelem a koordinátorem 
značky “JESENÍKY originální produkt®“, 
můžete nám toto označení představit? Kdo 
může ocenění získat a kolik je v současné 
době certifikovaných výrobků a služeb?

Výrobky a produkty pocházející z turistické 
oblasti Jeseníků se mohou ucházet o značku 
JESENÍKY originální produkt®. Aktuálně 
máme certifikováno 91 výrobků, 19 služeb 
a 21 zážitků. Tato značka garantuje zejména 
místní původ výrobku a vazbu na region 
Jeseníků, ale také jeho kvalitu a šetrnost 
k životnímu prostředí. To vše ocení jak 
turisté, kteří si chtějí pořídit pravý a kvalitní 
suvenýr z Jeseníků, tak místní obyvatelé, kteří 
chtějí nákupem podpořit “svého“ místního 
výrobce.
Místním živnostníkům, zemědělcům, malým 
a středním firmám proto značka přináší 
především:

   konkurenční výhodu 
a zvýšení odbytu, ale také

   propagaci a reklamu pro 
jejich produkty a

   sounáležitost s regionem 
a vzájemnou spolupráci.

Obecně vzrůstá trend zájmu po regionálně 
značených výrobcích, vnímáte to podobně?
Je větší zájem ze strany samotných výrobců 
o získání a udržení si tohoto označení 
a zároveň i vyšší poptávka ze strany 
spotřebitelů po těchto výrobcích?

Ano, nejen, že pociťujeme vyšší zájem o tyto 
výrobky, ale máme i zpětnou vazbu od 
samotných výrobců, kteří díky získání značky 
a propagaci s ní spojenou, pociťují vyšší zájem 
o své produkty.

Nabízíte vaše certifikované výrobky někde 
uceleně k zakoupení?

Certifikujeme prodejní místa, obchůdky 
v regionu, které prodávají více než 
pět výrobků s regionální značkou 
Jeseníky originální produkt®. Tato místa 
dále propagujeme např. v katalogu 
certifikovaných výrobků, služeb a zážitků. 
Také informační centrum v Hanušovicích, 

Foto: Zdroj: archiv MAS Horní Pomoraví, o.p.s.

Rozhovor
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které spravujeme, nabízí velké množství 
výrobků s touto regionální značkou.

Máte před sebou nějaký nový projekt, který 
byste chtěli realizovat nebo se do něj zapojit? 
Nějaký nový směr práce?

Naše MAS se snaží a zapojuje i do jiných, 
nejen dotačních oblastí. Provozujeme 
certifikované Informační centrum, kde 
prodáváme regionální produkty JESENÍKY 
originální produkt®. V průběhu roku 
organizujeme na našem území různé 
akce a jarmarky. Úspěšně pomáháme ve 
vzdělávání místních občanů díky Univerzitě 
třetího věku. V loňském roce jsme úspěšně 
vstoupili do programu Erasmus+ a přijali 
dva dobrovolníky z Rakouska a Slovinska, 
letos z Polska a Německa, kteří pomáhají 

s výukou na školách. Zapojili se tak do 
již zaběhlého projektu na podporu cizích 
jazyků na základních školách. Dobrovolníci 
z Erasmu+ doplnili stávající rodilé mluvčí, 
kteří jsou z Venezuely a z USA – konkrétně 
z Kalifornie.

V čem vidíte hlavní přínos vaší práce pro 
zapojené členy a obce?

Znalost území, pomoc při přípravě 
a administraci dotací z různých oblastí.
Největším přínosem je lokální působnost, 
možnost osobního kontaktu s klienty 
a vzájemná spolupráce a snad i důvěra 
v naše schopnosti. Spousta žadatelů, 
zejména malí živnostníci, by si o dotační 
prostředky, bez naší vzájemné spolupráce, 
vůbec netroufla žádat.

Foto: MAS Horní Pomoraví, Zdroj: archiv MAS Horní Pomoraví, o.p.s.

Rozhovor
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Téma “potraviny“
v Programu rozvoje venkova

Pečení je trochu alchymie, vliv na výsledek mají především suroviny, které použijete. 
Základem je kvalitní mouka, máslo a vajíčka. Víte, jak tyto suroviny rozpoznat a dle 
čeho nakupovat? Trochu Vám spolu s kolegy z webu www.akademiekvality.cz 
poradíme!

Víte že…?

Spousta našich partnerů je zároveň nositeli ocenění kvality 
potravin, jako je Klasa a Regionální potravina!

Jsme velice rádi, že i díky PRV se daří rozšiřovat množství kvalitních 
výrobků, na kterých si máte možnost pochutnat.

Do soutěže o značku Regionální potravina se v roce 2021 přihlásilo 
1 576 výrobků, což je nejvyšší číslo v historii soutěže od roku 2010. 

Ocenění Regionální potravina získalo 110 produktů.
V letošním 12. ročníku soutěže byl nejúspěšnějším krajem v počtu 

přihlášených Ústecký kraj, kde se v letošním ročníku přihlásilo 203 
výrobků od 67 producentů. Mezi další početně zastoupené kraje 

v počtu přihlášených výrobků se řadí Královéhradecký (178 výrobků) 
a Zlínský kraj (154 výrobků).

Databáze k 1. 11. 2021 zahrnuje 514 výrobků od 370 výrobců 
oceněných v letech 2017 až 2021.

Zdroj: Zpravodaj kvality

Foto: Pixabay.com

www.akademiekvality.cz
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Mouka

Nejprodávanějším a nejrozšířenějším druhem 
mouky je u nás tzv. dvounulka – pšeničná 

mouka hladká světlá, která by měla obsahovat 
více kvalitního lepku pro pečení. Podle stupně 
vymletí se mouky označují také jako světlé, 
polosvětlé a tmavé, tmavé mouky mají vyšší 
obsah vlákniny.
Kromě pšeničné mouky je oblíbená také žitná, 
která se využívá především k přípravě chleba. 
Známá je rovněž špaldová mouka, vhodná do 
sladkých i slaných těst. Mouka se dále vyrábí 
například z ječmene, kukuřice, pohanky, rýže či 
sóji. Ale i z jiných dostupných surovin.
Proto při výběru mouky sáhněte raději po 
takové, která je označená značkou kvality. 
Zároveň se vyplatí i přečíst, co výrobce na 
obalu produktu slibuje. Na obalu nesmí chybět 
složení, hmotnost, výživové hodnoty. Většina 
mouk se prodává v balení o hmotnosti 1 kg. 
Váha balení se může lišit o 0,5 %, což vzniká 
z důvodu odpařování přirozené vlhkosti 
z mouky. Ta by neměla překročit 15 %. To 
znamená, že by jeho hmotnost měla být 
v rozmezí 950 g – 1050 g. 1

Příklad projektu PRV: Inovace 2016 – Mlýn Perner

Společnost MLÝN PERNER SVIJANY vznikla v roce 1991 a má již bohatou 
historii. Hlavní činností této společnosti je výroba mlýnských výrobků.
Předmětem projektu bylo pořízení speciálního mlýna na mletí mouk, 
rekonstrukce nemovitosti, ve které se tento speciální mlýn nachází 
a spolupráce na vývoji s výzkumným subjektem VŠCHT v Praze.
Mletí celého zrna obilovin, pseudoobilovin a dalších semen probíhá na 
zcela novém principu. Jedná se o vývoj nového typu celozrnných mouk 
s vysokým obsahem vlákniny. Spolupráce s výzkumným subjektem 
zaručila vysokou úroveň odborné garance celého projektu a jakosti 
výsledných cereálních výrobků.

Máslo

Základem pro výrobu kvalitního másla je 
pouze kvalitní a ideálně co nejčerstvější 
smetana. Čím je totiž čerstvější, tím je máslo 
lepší a trvanlivější. Proto je dobré, když 
mléko pochází z lokálních farem.

Označení máslo může nést pouze výrobek 
obsahující min. 80 % mléčného tuku. U nás 
ke spokojenosti spotřebitele obsahuje 
máslo běžně 82 až 86 %. Vody je v něm 
max. 16 %. Zbytek tvoří tzv. netuky jako 
laktóza, bílkoviny, minerální látky, kterých 
je zhruba do 2 %. Máslem totiž rozumíme 
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Vajíčka

Platí jednoduchá rovnice. Čím je vejce 
starší, tím je bílek nižší a řidší. Pak vám moc 
nejde oddělit žloutek od bílku. Stáří vejce 
vám napoví jednoduchý pokus. Vhoďte ho 
do hrnce s vodou. Když klesne ke dnu, je 
čerstvé. Jestliže ale plave, raději ho nejezte.
V dnešní době nás při výběru potravin 

velmi ovlivňuje také fakt, z jaké země 
pocházejí. U vajec se ovšem nenechte zmást. 
Některé údaje totiž označují místo, kde se 
balila a třídila, ne jejich samotný původ. 
Co tedy sledovat a jak se v informacích 
zorientovat?
Kódy na obalu vajec a jejich skořápce 
nemůžeme ztotožňovat. Každý poskytuje 
odlišnou informaci. Zkratka CZ na obalu 
znamená, že byla vejce balena a tříděna 
u nás. Původ vajec je uveden v kódu přímo 
na vejci. Tato informace by měla být 
vysvětlena i na balení, často na vnitřní 
straně víčka. Razítko s kódem na vejci také 
prozradí informace o podmínkách chovu 
nosnic.
První číslo označuje metodu způsobu chovu 
nosnic:

1 – vejce nosnic z chovu ve volném výběhu
2 – vejce nosnic z chovu v halách
3 – vejce nosnic z chovu v klecích
0 –   vejce nosnic z chovu v ekologickém 

zemědělství (BIO)

Další dvě písmena jsou zkratkou pro 
zemi, odkud vejce skutečně pochází 
(“CZ“ – Česká republika, “SK“ – Slovensko, 
“LV“ – Lotyšsko, “PL“ – Polsko, “DE“ – 
Německo, “NL“ – Nizozemsko, “ES“ – 
Španělsko apod.). 3

výrobky, které obsahují výlučně mléčný 
tuk. Pokud jsou tedy přidány rostlinné 
tuky, nesmí se už použít označení “máslo“, 
ale “směsný tuk“. Zcela nepřípustné je 
přidávání barviv, konzervantů, stabilizátorů, 
zahušťovadel, zvýrazňovačů chuti a dokonce 
i antioxidantů. Máslo má tedy čistě přírodní 
složení. 2

1 https://www.akademiekvality.cz/clanek/co-vsechno-prozradi-obal-mouky
 https://www.akademiekvality.cz/clanek/rozdil-mezi-tmavou-a-celozrnnou-a-co-je-spalda
 https://www.akademiekvality.cz/clanek/mouka-bile-zlato
 https://www.akademiekvality.cz/clanek/neni-mouka-jako-mouka

2 https://www.akademiekvality.cz/clanek/co-byste-meli-vedet-o-masle 
 https://www.akademiekvality.cz/clanek/co-vsechno-najdete-v-masle-z-tuku-jedine-mlecny

3 https://www.akademiekvality.cz/clanek/kod-na-vejci-ukaze-nejen-zemi-puvodu 
 https://www.akademiekvality.cz/clanek/jak-poznate-cerstva-vejce-a-jak-s-nimi-nakladat
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Když už víte, jak poznat ta nejlepší vajíčka, může se také hodit návod na to, jak 
využít jejich papírový obal. Dají se z něj vyrobit například recyklované jmenovky 
na vánoční dárečky!

Dětský koutek

Zdroj: Archiv CSV

Originální jmenovky 
na dárečky
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Zdroj: Archiv CSV

Roztomilé a hlavně voňavé dekorace 
vyrobíte také díky oblíbené skořici. 
Ta poslouží jako kmen stromku, na 
který jednoduše nalepíte tavnou 
pistolí kousky jehličí.
Ozdoby na stromek vyrobíte 
z různých drobností, které doma 
najdete, ať už knoflíčků či korálků.

Ministromečky

Dětský koutek



 Ministerstvo zemědělství
Řídicí orgán PRV
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 - Nové Město

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1

Seznam pracovníků CSV

Centrální pracoviště

KONTAKTY
Celostátní síť pro venkov v ČR

Rychlý
kontakt

e-mailem

Region Jméno a příjmení e-mail mobil

Ministerstvo zemědělství Ing. Zuzana Dvořáková zuzana.dvorakova@mze.cz 724 975 130

Ministerstvo zemědělství Ing. Irena Křížová irena.krizova@mze.cz 777 472 354

Ministerstvo zemědělství Ing. Jana Bačkovská jana.backovska@mze.cz 221 812 102

CP SZIF Ing. Irena Lukášová irena.lukasova@szif.cz 731 591 560

CP SZIF Ing. Soňa Roškotová sona.roskotova@szif.cz 735 705 490

CP SZIF Ing. Alena Bednářová alena.bednarova@szif.cz 703 197 497

CP SZIF Ing. Tereza Antošová tereza.antosova@szif.cz 703 197 256

RO SZIF Praha Mgr. Miroslav Prokop miroslav.prokop@szif.cz 735 764 266

RO SZIF České Budějovice Ing. Kamila Havel Kupcová kamila.havelkupcova@szif.cz 724 619 120

RO SZIF Ústí nad Labem Ing. Marcela Synková marcela.synkova@szif.cz 731 536 323

RO SZIF Hradec Králové Ing. Miroslava Stárková miroslava.starkova@szif.cz 724 619 187

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

RO SZIF Brno Ing. Lucie Sýsová lucie.sysova@szif.cz 731 689 810

RO SZIF Olomouc Ing. Markéta Bezoušková marketa.bezouskova@szif.cz 730 526 791

RO SZIF Olomouc Ing. Tomáš Čermák tomas.cermak@szif.cz 730 543 753

RO SZIF Opava Ing. Vanda Myšáková vanda.mysakova@szif.cz 601 393 906

www.eagri.cz/venkov
www.szif.cz/venkov
www.facebook.com/celostatnisitprovenkov
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mailto:irena.krizova@mze.cz
mailto:jana.backovska@mze.cz
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mailto:marcela.synkova@szif.cz
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mailto:dagmar.adamkova@szif.cz
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mailto:marketa.bezouskova@szif.cz
mailto:tomas.cermak@szif.cz
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