
Celostátní síť pro venkov

Státní zemědělský intervenční fond

Regionální odbor Brno



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 (mladý zemědělec, PÚ, MAS, 
možnosti podpory KDŘ, dobrá zemědělská praxe)

Propagační akce

Exkurze – domácí, zahraniční

Konference 

Inovace

Odborné studie, analýzy 

Propagační materiály



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.



Aktivity CSV 2017

Pilotní projekt  dílny do škol – dvouletý.

Návrat ke školním zahradám aneb rajče neroste v 

supermarketu.

Kalendář pěstitelských prací v ZŠ v souladu s RVP

exkurze

workshop



Aktivity CSV 2017

Vysočina vaří z brambor

Spolupráce s Krajem Vysočina

Workshop – 4 okresy

Propagační materiál – brožura, puzzle



Aktivity CSV 2017

Semináře, workshopy, exkurze

Místní produkty, regionální značka

Rodinné farmy Drysice, Ráječek, Bořitov

MAS Brána Vysočiny

Workshop

Exkurze

Propagační materiál – roll-up, brožura, pexeso



Aktivity CSV 2017

Konference

Venkov Jižní Moravy konference zaměřená na

zdravou výživu zaměřená na školská zařízení.

Krátké dodavatelsko-odbytové řetězce možnosti

spolupráce a rozvoje regionu.



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



Aktivity CSV 2017

Tematické pracovní skupiny

RO Brno 

Ovocné stromy v krajině s vazbou na KDŘ

Sociální – návrh systému opatření pro podmínky ČR 

zemědělství

SZIF, MZE, MŽP, MAS, MENDELU,ČZU, Komora

zemědělských poradců, Chaloupky s.r.o., Lipka, Kraj

Jihomoravský, Kraj Vysočina zemědělci, VÚMOP, SPÚ,

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu; ÚSES,

CHKO Pálava, SPOV,



Plán CSV 2017

Celkový rozpočet

Podpořené akce - 1 400 000 Kč

TPS - 240 000 Kč

Náhradní akce - 350 000 Kč

Plán vychází z návrhů partnerů Sítě RO Brno.



Děkuji za pozornost.

RO SZIF Brno
Koordinátor CSV NUTS II Jihovýchod

Dagmar Adámková    T: 724 619 213

E: dagmar.adamkova@szif.cz

Lucie Sýsová             T:731 689 810

E: lucie.sysova@szif.cz
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