Zpráva ze zasedání General Assembly ELARD
(zpráva z pracovní cesty)
Mgr. Petr Kulíšek - MAS NAD ORLICÍ, člen NS MAS
NS MAS ČR, o.s. se v roce 2008 stala zastupující sítí MAS v rámci evropské sítě MAS tvořené jako
European Leader Association for Rural Development. Pravidelná zasedání zástupců sítí se konají cca
4x ročně. Cesta byla započata 29.1.2009, druhý den ráno proběhly aktivity a přes noc a druhý den
probíhal návrat.
První letošní zasedání se konalo za účasti zástupců 8 regionálních sítí, celkem 12 osob. Hostem
zasedání byl Jean-Michel Courades z EK. Po ukončení zasedání několik účastníků navštívilo kancelář
ELARD zřízenou řeckým předsednictvím.
Náklady: Jako kurs byl použit kurs ČNB dne počátku cesty cestovních dokladů.
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Program zasedání je v příloze. Body programu byly probrány po diskusi velmi rychle. Většina z nich
byly informace o postupu řešení dané problematiky ze strany předsedy. Velká část dne byla věnována
vzájemnému konstatování stavu spouštění programu LEADER v jednotlivých zemích, národním
programům, obtížím při realizaci a stavu národních sítí venkova a souvislosti s Evropskou sítí rozvoje
venkova (ENRD).
K jednotlivým bodům:


Další zasedání bude spojeno s konferencí ENRD v Bruselu a bude následující den dopoledne,
tedy 1.4.2009 v 9.30.



Korespondence a vyvstalé záležitosti: Byly znovu opakovány pozvánky na konferenci ve
Finsku, na LEADER veletrh v Madarsku. Další dvoudenní aktivitou na konci března v Bruselu
bude seminář Capacity Building National Rural Networks Je velmi vhodné se účastnit, jsme
předsednickou zemí.



Registrace stanov dle Belgického práva – schází poslední kroky a plné moci a po předání
právníkovi bude po roce proces dokončen. Odpovídá dále předseda.



Zprávy v ENRD: ELARD je členem podvýboru LEADER osobou presidenta ELARD. Zatím není
dále rozhodutno o práci pracovních skupin celého ENRD. ELARD zatím není členem
Koordinačního výboru ENRD, ovšem kandiduje. Dle mého dojmu jde o úsilí opět obsadit
presidentem ELARD.



Krátká zpráva z konference v Limassolu zejména pohledem předsedy – setkání s důležitými
lidmi a představení existence ELARD je nejdůležitějším výstupem, i přes několik faux pas při
představení.



Krátká zpráva z konference Urban-Rural Linkages – je součástí celkové politické tendence DG
Regio převzít celou odpovědnost a finance na regionální rozvoj, DG Regio je více politicky a
infrastrukturně zaměřen, nebude mít tolik pozornosti k drobným venkovským problémům,
menšině venkovského obyvatelstva, krajině, zemědělství. Je třeba dobře číst v následujících
aktivitách, je třeba bránit dosažené LEADER principy, jež přerodem budou jistě ohroženy.
Tuto tendenci blíže vysvětlil i vyložil i J.-M. Courades.



Green paper – je důležité se vyjádřit k této tendenci, kohezí se myslí spíše infrastruktura,
spádovost k malým (v EU měřítku) městům, nikoli však samostatnost a specifičnost venkova.
Za deklarovanou nadstavbou řešit urbánně venkovské vazby se skrývá tendence přesunout
finanční nástroje, pod strategií DG Regio by ale ztratily principy obnovy a rozvoje venkova i
spolupráce, nastal by přesun pozornosti k infrastrukturním projektům. Bohužel, nabyl jsem
dojmu, že vztahy mezi DG jsou politicky konkurenční a to na úrovni úřednické, že prioritou je
postavit se před velký infrastrukturní projekt a vypnout hruď, než financovat řadu malých
aktivit a hnutí. Do 20.2. je další vnitřní termín k zaslání připomínek k tomuto materiálu, je
třeba nepromarnit příležitost!!



V kanceláři ELARD, sdílené s organizací samotného presidenta ELARD – řecké národní sítě,
dochází opět k výměně stážistky. Dle mého osobního dojmu je těžké asi vydržet, jde trochu
více o i řecké zájmy, než o ELARD. Ovšem toto je třeba, aby řešily nějaké vnitřní mechanismy
plných členů ELARDu. Kancelář je bývalý byt z dvěma rohy od institucí na Rond-Point
Schuman. Dům s nájemníky ani neumožňuje označení. Kancelář budila dojem, že není
schopna pojmout tvořivý tým. Ceny za cokoli v Bruselu jsou ale asi velmi nepříjemné.
Pochopil jsem, že se bude hledat další zájemce.



K finančním bodům nedošlo s tím, že je uzavřeno. Ale finanční zprávu jsem neviděl, očekával
bych, že bude zaslána a dožadoval se jí. Může to být zajímavý materiál. Asi by vůbec vedení
prospělo nějaké reportování,



Byla předvedena funkce www, máme i my heslo a můžeme umisťovat věci do svého profilu,
do novinek a pokud cokoli přeložíme, může být i česká verze.



DISKUSE: přítomen i JMC z DG AGRI.

Z ústních sdělení vyšlo najevo, že situace se spouštěním LEADERu je různorodá. I Irsku dostávají
peníze přímo MAS k rozdělení, řeší problémy jiné úrovně – cross compliance žadatelů. V některých
zemích jsou podobné potíže jako s SZIF v ČR. Celkově je však mimo země s politickým ovlivněním
samotného principu v ČR situace poměrně tristní. Měli bychom požádat o návštěvu metodiků EK na

nějakou naši konferenci a kulatý stůl. Bylo dohodnuto, že příště budou pozváni zástupci EK –
odpovědní za jednotlivé země na DG AGRI. Bude možnost upozornit na problémy na národní úrovni,
úředníci budou rádi dohlížet shora na jednotlivé situace, avšak mají jen jednostranné informace.
Předseda tato bilaterální jednání na příště zařídí. JMC informoval o chystaném setkání platebních a
administračních agentur většiny zemí v Praze v dubnu v rámci předsednictví. Měli bychom zjistit,
z čeho je placeno, zda je součástí aktivit CSV, JMC se pokusí se tam prosadit a být. Měli bychom se i
my pokusit tam být a také mimo MZE přednést naše poznámky k fungování.
Dle všech přítomných jsou národní sítě venkova zejména důležité pro zabezpečení dalšího období a
forem LEADERu, zatím je ohrožován resortními boji. Je nutné stále se účastnit vyjednávání na
národních úrovních. My jako předsednická země bychom měli mít šanci dostat se k vládním jednáním
a osvědčit, že metoda LEADER je úspěšný a udržitelný nástroj rozvoje venkova. Je ochoten se za EK
účastnit jakýchkoli jednání a rád přijede.
Přílohou zprávy zasílám i informaci o semináři o zvyšování kapacit Národních sítí rozvoje venkova.
Národní zástupci, u nás MZE, budou vyzváni pozvat po zástupcích ze MAS. Měli bychom si pohlídat,
aby byl pozván někdo schopný za NS MAS a ne náhodný zástupce jedné MAS, je nutné tlumočit
problémy!!

Dear members,
We received information from DG Agri about the seminar Capacity Building National Rural
Networks on 30 and 31 of March in the Comission.
According to that, one member of ELARD will be invited. In addition, national authorities will
be invited to designate one representative from a Local Action Group, by preference, a
representative of a national or regional association of LAGs.
Best regards,
ELARD Coordination Office
Asimina KARAMPEROPOULOU

