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Zpráva za zahraniční cesty

OECD 9th Rural Developement Policy Conference
Akce:

OECD 9th Rural Developement Policy Conference

Termín:

23. – 25. října 2013

Místo:

Boloňa, Itálie

Zástupci:

Radim Sršeň, Gustav Charouzek

Převažující řešené téma venkovsko-městská partnerství, integrovaný přístup k ekonomickému
rozvoji.
Hlavní postřehy:
-

-

-

OECD výrazně podporuje rozvoj venkova a rozvoj funkčních území navázaných na města,
k tomuto tématu vydali i publikaci http://www.oecd.org/regional/rural-urban-partnershipsan-integrated-approach-to-economic-development.htm
Venkov a město musí spolupracovat v tématech: místní potravinové řetězce, inovaci,
doprava, ŽP,..
Není zapotřebí řešit společně všechny témata, řeší se témata vzájemného zájmu
Příklady z praxe: spolupráce ve zdravotnictví venkovské cestující sestry a doktoři,
telekonference zdravotník k sestře s pacientem
Je důležité najít balanc mezi různými zájmy
Udržitelnost spolupráce vyžaduje neustálé informování
Je nezbytné zvolit vhodné území
Užití správné míry podpory, každý obor vyžaduje něco jiného
Podpora malých podniků a zakládání podniků, seed, pre-seed, inkubátory,..
Pravidla spolupráce-subsidiarita, otevřenost, dynamický přístup, konsensus v dohodách,
demokratický základ, spolupráce, rovné příležitosti, podmínky, partnerství, síťování v různých
oborech, marketing
ITI a CLLD je nutno podporovat multifondově
Ideální kombinace ITI top-down a CLLD bottom-up přístup a pak rozdělení témat.
Nezbytné je zapojení lidí
Politická vůle
Pochopení interakcí
Správné adresování územních výzev
Efektivnost práce a spolupráce
Využití veřejných i soukromých financí
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Obtíže spolupráce:
-

Asymetrie spolupráce
Kapacita
Témata
Politická moc, vůle, daně
Místní a regionální zodpovědnost
Demokracie a reprezentace
Sdílené rozhodování, vedení

Příklad Varšavského funkčního území
Příprava pro účel ITI
Tematické cíle: e-řízení/vládnutí, e-learning, e-integrace, e-kultura, e-zdraví, pokroková veřejná
doprava, inovace MSP, propagace MSP, síťování MSP, parkování, cyklostezky, integrované turistické
služby, památky, farmy, kultura, …

Příklady funkčních regionů: města/měst se zázemím máme z Austrálie, USA, Evropy, JA, …různé
regiony a zájmy, jedny více zaměřené na cestovní ruch, jiné více na MSP, další na ŽP, dopravu,
zemědělství a potravinářství

Zapsali: dne 12. 11. 2013
G. Charouzek
R. Sršeň

