V Havlovicích se uskutečnil workshop zaměřený na rozvoj venkova
Kulturní dům v Havlovicích hostil ve čtvrtek 21.11.2019 workshop s názvem „Podpůrné aktivity pro
rozvoj venkova - Současný stav a vývoj implementace SCLLD“. Uspořádala ho Celostátní síť pro venkov ve
spolupráci s Ministerstvem zemědělství, Státním zemědělským intervenčním fondem a Místní akční skupinou
Království – Jestřebí hory, o.p.s. Akce byla určena pro partnery Celostátní sítě pro venkov, zástupce obcí,
zemědělských a zpracovatelských subjektů, místních akčních skupin a neziskových organizací. „Diskuse
k činnostem jednotlivých místních akčních skupin byla velmi cenná. Víceméně jsme se shodli na
tom, že manažeři MAS by neměli být jen úředníky, ale také iniciátory a vizionáři v regionu,“ říká Jan
Balcar, ředitel hostitelské MAS.
Celkem 44 účastníků sledovalo prezentaci o přípravě projektů spolupráce místních akčních skupin v
rámci Programu rozvoje venkova nebo zapojování jednotlivých aktérů do života MAS. O aktivitách místních
akčních skupin po roce 2020 hovořili Jana Kuthanová, místopředsedkyně Národní sítě MAS ČR, a Jan
Balcar, ředitel Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory o.p.s. „Účastníci workshopu měli příležitost
dozvědět se o tom, jak správně zapojit a motivovat místní producenty a zemědělce do dění v obci a v
území místních akčních skupin. Dostali příležitost sdílet vlastní zkušenosti – pozitivní i negativní – při
oslovování a práci s různými subjekty a propojování všech sektorů na venkově,“ vysvětlila krajská
koordinátorka Celostátní sítě pro venkov Miroslava Stárková.
V rámci bloku zaměřeného na soutěž Vesnice roku vystoupili zástupci úspěšných obcí z roku 2019 a
motivovali zúčastněné starosty, zástupce místních akčních skupin i veřejnost k aktivní účasti vedoucí k
podání přihlášky do soutěže v následujícím kalendářním roce. “V Rudníku jsme v rámci této soutěže
mimo jiné prezentovali naši pestrou zemědělskou činnost. Oceněna byla i spolupráce naší místní
akční skupiny s obcí,“ řekla Kateřina Fejglová, projektová manažerka MAS Krkonoše. Rudník získal
v krajském kole soutěže Oranžovou stuhu za spolupráci obce se zemědělským subjektem a v celostátním
kole obsadil 3. místo. Krajskou vesnicí roku 2019 se stal Nový Hrádek, který tak postoupil i do celostátního
klání. „Účast v této soutěži vřele doporučuji. Nejde jen o finanční odměnu, která je nezanedbatelná.
Vesnice roku stmeluje lidi a zviditelňuje venkov,“ nešetřil komplimenty starosta Nového Hrádku Zdeněk
Drašnar. Přihlášky do 26. ročníku soutěže Vesnice roku je možné podávat do 30. dubna 2020.
Blok věnovaný Pozemkovým úpravám představil zajímavé příklady úspěšně zrealizovaných projektů
v aktuálním období v Královéhradeckém kraji, případně v okrese Trutnov. „Pozemkové úpravy provádíme
z různých důvodů. Nejčastěji jde o snahu o lepší zpřístupnění parcel, jinde zase díky těmto úpravám
mohou třeba budovat protipovodňová opatření,“ prozradil jeden z přednášejících Josef Kutina, vedoucí
trutnovské pobočky Státního pozemkového úřadu.
Setkání v Havlovicích splnilo účel. Podpořilo výměnu zkušeností mezi aktéry působícími ve
venkovských oblastech se zaměřením na Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).
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