
Široká veřejnost velmi často netuší, jaké zajímavé 
projekty v našem regionu jsou s finanční podpo-
rou PRV 2014–2020 realizovány. Záměrem tohoto 
projektu je praktickou formou propagovat úspěšné 
projekty, přiblížit veřejnosti/zákazníkům stručně 
historii a příběhy farem/podniků, jejich produkty, 
napojení na PRV 2014–2020 apod.

Prezentace úspěšných 
realizací projektů 

PRV 2014–2020 

Vydání těchto propagačních listů podpořila 
Celostátní síť pro venkov

Celostátní síť pro venkov (CSV) byla v České repub-
lice zřízena Ministerstvem zemědělství v roce 2008 
jako komunikační platforma za účelem propagace 
Programu rozvoje venkova (PRV). Hlavní myšlenkou 
je sdílení zkušeností a poznatků a jejich předávání 
aktérům podílejícím se na rozvoji venkova a udrži-
telného zemědělství. 

CSV spolupracuje se svými partnery na celé řadě za-
jímavých aktivit informačního a propagačního cha-
rakteru; informační a komunikační činnosti jsou za-
měřené na širší veřejnost. K nejčastějším aktivitám 
CSV patří  semináře a workshopy, exkurze, shroma-
žďování příkladů dobré praxe a jejich šíření směrem 
k veřejnosti, včetně výměny zkušeností a know-how, 
činnosti tematických pracovních skupin. 

Fungování CSV je založeno na přístupu „zdola na-
horu“, který umožňuje získávání zpětné vazby pro 
orgány státní správy. Budeme rádi, když nám na na-
šich akcích tuto zpětnou vazbu předáte.

Mezi základní cíle CSV patří:
•  Zvýšit zapojení zúčastněných stran do provádění 

politiky rozvoje venkova
• Zvýšit kvalitu provádění programů rozvoje venkova
•  Informovat širší veřejnost a potenciální příjemce 

o politice rozvoje venkova a o možnostech finan-
cování

•  Podpořit inovace v zemědělství, produkci potra-
vin, lesnictví a ve venkovských oblastech



MAS Brána Vysočiny z.s.
Sdružujeme zástupce obcí, podnikatele, nezis-
kové organizace i fyzické osoby. Účelem spolku je 
všestranná podpora trvalého rozvoje daného území, 
zejména činnostmi ve prospěch obcí, svazku obcí, 
neziskových organizací, drobných podnikatelů, ma-
lých a středních podniků, aktivních fyzických osob 
a dalších subjektů působících ve vymezeném území. 

Fungujeme na principech LEADER:
•  Vypracování a provádění strategie „zdola nahoru“
•  Partnerství soukromého a veřejného sektoru
•  Strategie místního rozvoje odlišné 

dle jednotlivých regionů
•  Víceodvětvové akce
•  Inovace
•  Spolupráce
•  Vytváření sítí 

Kontakty
PhDr. Libuše Beranová
+420 777 706 722
manager@masbranavysociny.cz 

Ing. Milan Kouřil
+420 774 585 169
prv@masbranavysociny.cz

Více informací o CSV na webových stránkách:
Státní zemědělský intervenční fond
www.szif.cz/cs/venkov  
Ministerstvo zemědělství
www.eagri.cz/venkov
Celostátní síť pro venkov (RO SZIF Brno) 
Ing. Dagmar Adámková
+420 724 619 213 | dagmar.adamkova@szif.cz
Ing. Lucie Sýsová 
+420 731 689 810 | lucie.sysova@szif.cz 


