Výsledky
ankety „12 problémů českého venkova“
Účastníci workshopů 20. září na Národní konferenci VENKOV 2018 se nejprve shodli na
aktuálních problémech/doporučeních, které pak postoupili plénu konference. Za nejvíce
důležité byly v jednotlivých workshopech označeny:
Workshop č. 1 Voda a stromy v krajině
1. Změnit systém zemědělských dotací – více podporovat zemědělce „z místa“
a přispívajících k tradici.
2. Razantní snížení byrokracie spojené s realizací opatření k zadržování vody v krajině.
3. Zapojení dětí i dospělých do výchovy k udržitelnému rozvoji.
Workshop č. 2 Obnova center malých měst
1. Podpora života, podnikání a bydlení v centrech malých měst.
2. V dohodě o partnerství 2020+ razantně zvýšit objem peněz pro CLLD včetně měst do
25 tisíc obyvatel (území MAS zaujímají 89 % území republiky s 56 % jejího obyvatelstva).
3. - 4. Podpora financování objektů, které přispívají k místní identitě a financování obnovy
památek ze všech zdrojů.
Workshop č. 3 Program rozvoje venkova a společná zemědělská politika
1. Legislativní a dotační podpora pro zbudování technologií pro zadržování dešťové
a povrchové vody v zemědělských areálech.
2. Zaměřit se na propagaci a přiblížení zemědělského sektoru jako zajímavé oblasti lidské
činnosti – podnikání a pracovní příležitosti s důrazem na regionální úroveň.
3. Provázanost rostlinné a živočišné produkce pro zvýšení biodiverzity a zásoby vody v půdě.
Workshop č. 4 Možnosti Komunitě vedeného místního rozvoje (CLLD) při řešení vybavenosti
obcí
1. Reflexe potřeb území definovaná strategiemi MAS.
2. Procesní a administrativní zjednodušení (administrace) implementace programů, možnost
tvorby vlastních preferenčních kritérií MAS.
3. Odstranit zbytečné upravování programových dokumentů ze strany řídících orgánů nad
rámec požadavků EU.

Po jednání workshopů měl každý účastník konference možnost „hlasovat“ formou připojování
samolepicích bodů k výsledkům práce kteréhokoliv workshopu. Z tohoto hlasování v plénu
konference vyplynulo následující pořadí prvních 12 problémů/opatření:
1. Reflexe potřeb území definovaná strategiemi MAS.
2. Legislativní a dotační podpora pro zbudování technologií pro zadržování dešťové
a povrchové vody v zemědělských areálech.
3. Zaměřit se na propagaci a přiblížení zemědělského sektoru jako zajímavé oblasti lidské
činnosti – podnikání a pracovní příležitosti s důrazem na regionální úroveň.
4. Změnit systém zemědělských dotací – více podporovat zemědělce „z místa“
a přispívajících k tradici.
5. Procesní a administrativní zjednodušení (administrace) implementace programů, možnost
tvorby vlastních preferenčních kritérií MAS.
6. Razantní snížení byrokracie spojené s realizací opatření k zadržování vody v krajině.
7. Provázanost rostlinné a živočišné produkce pro zvýšení biodiverzity a zásoby vody v půdě.
8. Podpora života, podnikání a bydlení v centrech malých měst.
9. Využít potenciál českého zemědělství ke zvýšení soběstačnosti ČR v živočišných a
speciálních rostlinných produktech.
10. Odstranit zbytečné upravování programových dokumentů ze strany řídících orgánů nad
rámec požadavků EU.
11. V dohodě o partnerství 2020+ razantně zvýšit objem peněz pro CLLD včetně měst do
25 tisíc obyvatel (území MAS zaujímají 89 % území republiky s 56 % jejího obyvatelstva).
12. Větší podíl alokací pro CLLD (např. 25 % všechny fondy EU; 30 % ostatní – krajské a
národní fondy).
Závěry konference budou předány vládě a resortním ministrům a jsou východiskem i pro další
činnost Spolku pro obnovu venkova ČR a partnerských organizací – účastníků konference.

