Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s.

Zprávy z cest č. 2 (od 1. 7. do 15. 10. 2013)
Ing. Radim Sršeň, Ph.D.
Viceprezident ELARD
m: +420 603 578 141
e: radimbz@seznam.cz

Aktivity v rámci místopředsednictví v
ELARD

Akce:

Výbor regionů

Termín:

18. 7. – 19. 7. 2013

Místo:

Kaunas (Litva)

-

Výbor regionů – zasedání Komise NAT Výboru regionů v rámci předsednictví Litvy
v EU, součástí seminář „Výzvy pro místní a regionální autority v rámci implementace
politik rozvoje venkove v novém víceletém finančním rámci“

-

aktivní účast na projednávání a schvalování návrhu stanoviska Výboru regionů
„Udržitelnost venkovských oblastí“ – zpravodaj Jerzy Zajakala(Polsko) – návrh výrazně
podporuje multifondové využití metody LEADER/KVMR v rámci politik týkajících se
venkova i spolupráce městských a venkovských oblastí v budoucím programovacím
období, v rámci výboru regionů se jedná o významný posun, v minulosti nebyl příliš
nakloněn metodě LEADER, jedná se zejména o starosty/primátory měst a hetjmany
(za ČR nominuje SMO a AK), podpora metodě LEADER/KVMR je příznivým signálem,
stanovisko bylo schváleno významnou většinou napříč zástupci všech politických
frakcí a zemí, mělo by být schváleno v plénu Výboru regionů během října, návrh
stanoviska je k dispozici, doporučuji využít jako podpůrný materiál pro vyjednávání
s ministerstvy, SMO, AK …

-

expertní vystoupení na téma „Metodologie pro vytvoření multifondového programu“

-

neformální konzultace s p.Felixem Lozano, vedoucím oddělení Generálního ředitelství
AGRI Evropské komise geograficky zodpovědného za vyjednávání a implementaci
politiky rozvoje venkova v ČR, na Slovensku, v Litvě a Rumunsku, překvapivé vnímání
implementace metody LEADER v ČR, nevnímá rozdíl ve fungování metody LEADER
mezi ČR a Slovenskem, osobně doporučuje pouze monofondové využití KVMR pouze
v rámci PRV, dle jeho názoru hrozba, že MAS v zemích střední a východní Evropy
nedokážou všechny prostředky z více fondů včas a kvalitně implementovat, v diskuzi
a na základě argumentů o kvalitní implementaci metody LEADER a fungování MAS
v ČR připustil, že má zkreslený obrázek, který je založen pouze na jednáních se
zástupci řídícího orgánu, pozval jsem jménem NS MAS do ČR do terénu, aby se
osobně přesvědčil o úspěšném fungování metody LEADER
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-

neformální konzultace s p. Charlina Vitcheva, ředitelku odboru Generálního
ředitelství REGIO Evropské komise zodpovědného za vyjednávání a implementaci
politik územní dimenze EU s členskými státy, silná podpora multifondovému využití
metody LEADER / KVMR v budoucím programovacím období na základě úspěšného
využití LEADER v minulých i současném období, považuje ČR vedle Rakouska, Irska,
Finska a Polska za příklad dobré praxe, silný důraz na vazbu městsko-venkovskou
v rámci politiky územní dimenze v budoucím programovacím období, konzultace
navrženého modelu územní dimenze v ČR na základě dohody ze Špindlu, daný model
schvaluje a doporučuje prosazovat jako vzorné uchopení politiky územní dimenze,
využíváno jako podpůrný argument NS MAS, SMS a AK zejména vůči SMO a MMR
v dalších jednáních o územní dimenzi, ochota podpory ze strany EK

-

neformální konzutace s p. René Souchonem, předsedou Komise NAT Výboru regionů,
dlouhodobá podpora metodě LEADER/KVMR a multifondovému využití v budoucím
programovacím období, jednání s p. Gérardem Peltrim, prezidentem asociace RED
coby významné evropské organizace zabývající se rozvojem venkova o prohloubení
vzájemné spolupráce s ELARD

Akce:

2. Mezinárodní fórum „Venkovský cestovní ruch v Rusku“ a
„Meziregionální setkání a seminář o rozvoji venkovského cestovního ruchu“

Termín:

1. 8. – 5. 8. 2013

Místo:

Belgorod, Moskva (Rusko)

-

aktivní účast na 2. Mezinárodním fóru „Venkovský cestovní ruch v Rusku“ a
konferenci „Meziregionální setkání a seminář o rozvoji venkovského cestovního
ruchu“

-

organizováno Ministerstvem zemědělství Ruska, účastníky zástupci ministerstev
zabývajících se rozvojem venkova a cestovního ruchu ze všech regionů Ruské
federace a experti ze sousedních zemí a zástupce ELARD a EUROGITES k prezentování
zkušeností s implementací politik k rozvoji venkovského cestovního ruchu v EU

-

prezentace využití metody LEADER k rozvoji venkovského cestovního ruchu, vzbudilo
živou diskuzi a zájem několika regionů Ruska (Čečensko, Jakutsko, St. Petersburg) o
pilotní projekty za využití metody LEADER, možnost spolupráce v oblasti politiky
venkova a rozvoje cestovního ruchu, Ruská federace klade důraz na využití
inovativních nástrojů k podpoře politiky venkova a rozvoje venkovského cestovního
ruchu a má k tomu vyčleněno velké množství prostředků
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-

jednání se zástupcem Výboru pro ekonomickou politiku, inovativní rozvoj a podnikání
Ruského parlamentu (Státní duma) p. Vladimirem Andrianovem – zájem o přizvání
ELARDu k prezentaci metody LEADER v rámci projednávání nové strategie rozvoje
venkovského cestovního ruchu ve Výboru Ruského parlamentu

-

jednání s Generálním tajemníkem EUROGITES o možnosti prohloubení spolupráce
s ELARD ve vyjednávání o budoucím programovacím období i v rámci činnosti
organizací – např. podílení se na nákladech na pronájem společných kanceláří
v Bruselu apod.

Akce:

„3. Globální summit ekonomických lídrů“ v rámci kongresu a výstavy „EXPO
Čínská lidová republika – jihovýchodní Asie“

Termín:

1. 9. – 7. 9. 2013

Místo:

Changchun (Čína)

-

aktivní účast na „3. Globálním summitu ekonomických lídrů“ v rámci kongresu a
výstavy „EXPO Čínská lidová republika – jihovýchodní Asie“

-

summitu se účastnilo 600 zástupců vlád a parlamentů zemí celého světa, přední
představitelé ČLR, zástupci nejúspěšnějších světových firem ze žebříčků Fortune 500
a Forbes 2000 a zástupci akademické sféry, byl organizován vládou provincie Jilin ve
spolupráci vládou ČLR a „Asijsko-pacifickou asociací CEO“, tématem kongresu byla
urbanizace a ekonomický rozvoj, důležitost provázání politik urbanizace a venkova,
problematika udržitelného rozvoje měst a venkova, sdílení vzájemných zkušeností
z implementace politik ve všech zemích světa i podpora vzájemné spolupráce

-

aktivní prezentace nástrojů územní dimenze EU v současném i budoucím období
2014-20, zejména metody LEADER/CLLD a nástrojů/politik propojení městských a
venkovských prostorů, velký zájem o metodu LEADER/KVMR coby inovativní pojetí
politiky rozvoje venkova a městsko-venkovské spolupráce, zájem představitelů
různých zemí, zejména Japonska, Austrálie a Ruska o pilotní využití metody
LEADER/KVMR v rámci politik rozvoje venkova ve vhodných oblastech, problémy
zejm. Japonska a Austrálie jsou obdobné – vylidňování venkova, stárnutí populace,
odchod mladých lidí do měst, odliv podnikání do měst, nezaměstnanost na venkově a
nedostatek kvalifikovaných míst, snaha o diverzifikaci ekonomických aktivit,
diverzifikaci zemědělských činností, rozvoj cestovního ruchu – a nástroj LEADER /
KVMR a zkušenosti s jeho úspěšným využíváním ve venkovských oblastech EU by
mohl být vhodným řešením i v těchto zemích, o zájmu svědčí i účast japonské
delegace na panelech týkajících se LEADER/KVMR na letošních Open Days v Bruselu,
politiky EU se obecně těší velkému respektu zemí světa, vč. Japonska, Číny i Ruska
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-

konzultace se zástupci z Austrálie a Japonska o možném projektu spolupráce mezi
ELARD/NS MAS a jejich organizacemi na pilotní zavedení metody LEADER ve vybrané
oblasti

-

neformální konzultace s místopředsedou maďarského parlamentu p. Istvánem
Ujhelyim o podpoře multifondovému využití metody LEADER / KVMR v budoucím
programovacím období v Maďarsku i v institucích EU a příslib případné vzájemné
podpory a spolupráce

-

neformální jednání s řadou představitelů zemí, firem a akademické sféry o metodě
LEADER, jedání s p. Adrianem Ruchinim, odborným konzultantem pracujícím na
projektech excelence pro Evropskou komisi o možnosti vytvoření projektu pro získání
excelence metody LEADER

Akce:

Jednání expertní skupiny Generálního ředitelství REGIO EK

Termín:

7. 10. 2013

Místo:

Brusel

-

jednání expertní skupiny Generálního ředitelství REGIO EK k vytváření návodu
implementace KVMR pro příjemce, jedná se o „kuchařku“ navazující na verzi určenou
pro řídící orgány zveřejněnou letos v únoru, má se jednat o jednodušší,
srozumitelnou a méně technickou variantu, která bude zahrnovat více konkrétních
případů úspěšné aplikace KVMR v jednotlivých oblastech a typech projektů

-

v rámci jednání bylo hodnoceno, do jaké míry bude využito KVMR v multifondovém
pojetí a v tuto chvíli s výjimkou kombinace KVMR v rámci zemědělské a rybářské
politiky, která již fungovala i v tomto programovacím období, bude dle informací
řídících orgánů jednotlivých zemí skutečné multifondové využití KVMR jen ve 3 až 5
zemích, důvody jsou jak nedůvěra řídících orgánů v jednotlivých zemích, ale zároveň i
mnohých úředníků Evropské komise, zejména desk officerů majících na starosti
projednávání dohody o partnerství a programy s jednotlivými zeměmi, problémem je
také mechanismus spolupráce mezi řídícími orgány v členských zemích a mezi
generálními ředitelstvími EK

-

vyjednaná pozice v ČR i případná rýsující se alokace (i kdyby byla pouze 20 mld. Kč) a
model využití KVMR by byla (a snad i bude☺) opravdovým unikátem v celé EU a při
prezentaci české situace vyvolalo mírný údiv všech 17 přítomných zástupců i
odborných expertů pracujících pro EK

-

modely fungování KVMR na řídící a implementační rovině budou velmi rozdílné, ve
většině zemí vstupuje významný vliv krajů a regionálních operačních programů, které
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mohou i rozhodovat o samotném využití KVMR na krajské úrovni, zajímavým
modelem Polsko, Řecko a Rakousko – KVMR bude zajímavým způsobem
implementován v Tyrolsku, dobrý příklad územní politiky uplatňovaný již v tomto
období podobný modelu prosazovaným NS MAS, SMS a AK, zároveň bude KVMR
využit i programech Evropské územní spolupráce, např. interregu
-

se zástupci EK a expertem vytvářejícím programy týkající se životního prostředí byla
konzultována možná implementace OPŽP přes KVMR, není pravdou, že to není
možné, jak uvádí náš řídící orgán, je však nutné oddělit environmentální opatření,
které jsou financovány EFRR (zateplení, třídění odpadů, Geoparky atd… ), pro
záležitosti financované z kohezního fondu (čističky, kanalizace, vodohospodářská
infrastruktura) není možné KVMR využít

-

je možné do „kuchařky“ zařadit české příklady dobré praxe, nadále je
v připomínkovém řízení, zároveň lze prosadit, co bychom tam chtěli mít, s tvůrci
Paulem Sotem a Peterem Ramsdenem je ELARD v úzkém neformálním kontaktu

-

doporučení uvést co nejširší možnost využití KVMR do Dohody o partnerství,
nedefinovat příliš podrobnosti umožní pozdější flexibilitu v jednotlivých programech

-

bylo by dobré co nejdříve i technicky ukotvit šíři a přesný mechanismus fungování
KVMR v ČR, aby bylo možné s předstihem projednávat s EK, může nastat situace, že
v případě komplikací, a v časovém presu a s přihlédnutím našich řídících orgánů
k situaci rýsujícího se minimálního využití KVMR v ostatních zemích můžeme vyjít
zkrátka, EK deklarovala, že členské státy nemůže a nebude nutit k šíři a způsobu
využití KVMR

