Konference Venkov 2011 přispěje do diskuse o rozdělení evropských dotací
Česká republika dostane v letech 2014 až 2020 z Evropské unie podle hrubého odhadu asi 90 miliard
korun, to je asi o pět miliard korun méně než v plánovacím období 2007-2013. Na rozvoj venkova by
z toho mělo jít 15 až 20 procent. „Pokud chceme tyto peníze vynaložit efektivně, musíme si stanovit
konkrétní cíle, kterých chceme dosáhnout,“ řekl při dnešním zahájení národní konference Venkov
2011 Vrchní ředitel sekce rozvoje venkova ministerstva zemědělství Pavel Sekáč.
Finanční prostředky by se podle něj měly vynakládat mnohem cíleněji a současně by měly navazovat
na investice v dalších oborech. „Aby byly tyto finanční prostředky v regionu ‚vidět‘, musí mít synergický
efekt,“ řekl Pavel Sekáč. Očekává proto k tématu nejen diskusi mezi jednotlivými ministerstvy, ale
zejména se zástupci samosprávy, především menších obcí. Bez jejich názorů podle něj nelze nový
Program rozvoje venkova formulovat. „Buďte nám partnery,“ vyzval Pavel Sekáč účastníky
konference, na kterou přijelo 250 zástupců samospráv, státní správy a lidí z organizací i privátních
subjektů, kteří se zabývají rozvojem venkova. Třídenní setkání dostalo motto „Venkov v Prčici“.
„Měli bychom se zamyslet nad tím, co přesně chceme, abychom neopakovali chyby z minulosti.
Finančních zdrojů totiž moc nebude,“ připomněl také vrchní ředitel odboru rozvoje a strategie
regionální politiky ministerstva pro místní rozvoj Jiří Vačkář. Návod na to, jak očekávané finanční
prostředky efektivně využít, navrhl místopředseda Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jiří Krist.
„Venkov nedopustí, aby všechny peníze spolkla velká města,“ řekl. Při rozdělování evropských dotací
by se podle něj mělo přihlížet k tomu, že 57 procent obyvatel České republiky žije v menších městech
a obcích. Využít by se při tom mohla metoda Leader, kterou při rozdělování dotací uplatňují místní
akční skupiny. „Je to chytrý, cizelovaný nástroj, který se osvědčil,“ připomněl Petr Kulíšek z Místní
akční skupiny Nad Orlicí. Jeho slova potvrdil i Roman Haken z Evropského hospodářského a
sociálního výboru, podle nějž výbor většinou hlasů schválil šíření této metody. „Otázkou ale je, jak se
k ní postaví veřejná správa,“ poznamenal Roman Haken.
Další jednání konference probíhá ve čtyřech skupinách podle předem daných témat, a to Veřejná
osobní doprava na venkově, Venkov, rodina a tradice, Rozvoj a ekonomika venkova, Zemědělství a
krajina. Součástí dnešního programu byl trh regionálních výrobků.
Národní konferenci Venkov 2011 pořádá Spolek pro obnovu venkova ČR v rámci Celostátní sítě pro
venkov, zřízené Ministerstvem zemědělství ČR v součinnosti s Národní sítí místních akčních skupin
ČR. Dalšími partnery konference jsou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo životního
prostředí ČR a Ministerstvo dopravy ČR a Středočeský kraj.
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