Účastníci Národní konference Venkov 2016, která se konala ve dnech 20. 10. –
21. 10. 2016 v Litoměřicích v Ústeckém kraji s ústředním tématem „člověk“, se
shodli formou diskusí u kulatých stolů na následujících doporučeních, která jsou
důležitá pro kvalitu života obyvatel venkova:
1. Rozšířit podporu obcí a spolků v PRV.
2. Dobrá škola - tradiční venkovské dovednosti, občanská odpovědnost,
centrum obecního života, výuka lokální historie.
3. Podpora tradiční přirozené rodiny.
4. Všemi možnými způsoby zachycovat a chránit vodu - v krajině, v sídlech,
v podzemí i na povrchu.
5. Podporovat takové typy hospodaření subjektů, které v prostoru venkova
přímo žijí a podnikají.
6. Výchova k občanské angažovanosti začíná v rodinách a ve škole (výchova
příkladem, dobrovolnictví).
7. Spustit velký program výsadby ovocných stromů v krajině a v sídlech.
8. Podporovat takové způsoby hospodaření na zemědělské půdě, které
vedou k zlepšení její kvality.
9. Navýšení RUD snížením mandatorních výdajů státu ve prospěch rozvoje
venkova a posílení samostatnosti obcí.
10. Posílit prestiž venkova.
11. Zajistit nárokové financování komunitních sociálních pracovníků do všech
obcí za účelem poskytování individuálních konzultací potřebným.
12. Změnit koeficienty v RUD s cílem odstranit extrémní rozdíly mezi
jednotlivými obcemi (např. zrušení přepočítávacích koeficientů čtyřech
největších měst + hazard).
13. Posílení respektování demokratických hodnot.

Z doporučení konference budou vycházet partneři – Spolek pro obnovu venkova
ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Národní síť MAS ČR,
Asociace soukromého zemědělství ČR – v dalším období. Budou rovněž
podkladem pro přípravu národní pozice na jednání Evropského venkovského
parlamentu v roce 2017.
Z výše uvedených závěrů a průběhu konference lze konstatovat, že řešení celé
problematiky rozvoje venkova nelze řešit pouze na centrální nebo jen lokální
úrovni, ale v zásadě spoluprací všech zúčastněných aktérů.
Předáním výše uvedených závěrů předsedovi vlády a jeho prostřednictvím Vládě
České republiky byl konferencí zmocněn Spolek pro obnovu venkova České
republiky.
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