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I N F O O Č I N N O S T I V R Á M C I E L A R D – červen
EIP-AGRI WORKSHOP – Evropské Inovační Partnerství, 20. červen 2014, Brusel
-

-

workshop navazoval na cyklus důležitých „stakeholder“ konzultací organizovaných v souvislosti
s nastavováním nového strategického programovacího rámce programu Horizont 2020, cca 70
účastníků - farmáři, lesníci, výrobci potravin, zemědělci, zástupci životního prostředí, spotřebitelé,
neziskovky za rozvoj venkova, výzkumníci apod.
cíl: identifikovat prioritní oblasti pro budoucí výzkumné aktivity a jejich financování
v rámci dalšího programového rámce 2016/2017
o zajištění potravinové bezpečnosti a současně přizpůsobení se změně klimatu;
snaha prosadit výzkum v zemědělství a lesnictví - jak vyrobit více, lépe a kvalitněji (ale
bez větších nároků hlavně na přírodní zdroje), snaha prosazovat územní přístup a
venkovské inovace, které jdou za hranici zemědělství a lesnictví,
o rozvoj nových obchodních modelů pro organizaci hodnotových řetězců; je třeba
přehodnotit způsob, jak organizovat nabídku - rozvoj „nových alternativních obchodních
modelů“, které povedou ke zlepšení spolupráce mezi různými hospodářskými subjekty
v potravinovém řetězci (zemědělci, zpracovatelé, spotřebitelé..),
o změna vzorců chování spotřebitelů: „vím, co jím, vím, co spotřebovávám“ + naučit
spotřebitele přemýšlet o ekologických nákladech toho, co spotřebovávají,
o zlepšení využití zdrojů a minimalizace odpadů; je třeba více se zaměřit na výzkum
energetické účinnosti na úrovni zemědělských podniků, ale také v celém dodavatelském
řetězci, včetně maloobchodu. Zdůrazňuje se recyklování a využití vedlejších produktů,
o optimalizace veřejných politik: zaměřit se na kvalitu, soulad, dopady jednotlivých
nařízení, směrnic a opatření,
o výměna znalostí a zkušeností a spolupráce mezi prvovýrobci a výzkumem – zlepšit
systém diseminace a komunikace, zajistit oboustrannou (!) komunikaci.

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR– příprava stanoviska k CLLD: „CLLD jako
nástroj kohezní politiky 2014-2020 pro lokální, venkovský, příměstský i městský rozvoj“
Zasedání 23. června 2014
-

zpravodaj Roman Haken, hosté z Komise (DG Agri, DG Regio), nezávislých platforem, experti z
univerzit
obsahem jednání bylo nastínit strukturu stanoviska (zda zahrnout příklady dobré praxe,
přeshraniční aspekty, ostatní nástroje územní dimenze apod.)
východisko - CLLD je málo znám, členské státy ho nezačlenily do svých dohod o partnerství a
převažuje neznalost nástroje na úrovni místních samospráv
diskuse: DG Regio vidí CLLD jako nástroj pro integraci, chtějí CLLD v plném znění do měst a
vytvořit tak plnohodnotný program (URBACT 07-13 by mohl být základ pro místní rozvojové
strategie, problém je s vymezením městských oblastí, které do značné míry vychází
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-

z vnitrostátních definic), DG Agri požaduje upřesnit úmysl dokumentu, jelikož uvádí CLLD jako
nástroj kohezní politiky, přičemž LEADER je primárně součást SZP a nástroj pro rozvoj venkova,
ELARD - CLLD je potřeba vnímat jako nástroj a ne program – důraz na provázanost nástrojů
územní dimenze, vazby města a venkova (např. v Rakousku už to tak funguje), MAS byla první
platforma, která naučila komunikovat obce mezi sebou - ne jen mezi starosty, ale i mezi lidmi a
sektory, MMR ČR – pojímají LEADER/CLLD jako stěžejní pro venkov, ale začínají ho vnímat i
jako potenciál pro příměstské oblasti, Slovinsko - místní rozvoj není efektivní - místní komunity
jsou izolované – nejsou zapojené do ničeho dalšího, trendem na Slovinsku jsou tzv. individuální
rozvojové zóny (např. Murská Sobota), EXPERTI se shodují, že zkušenosti s programem
LEADER jsou ukázkou toho, jak to může fungovat – rozvíjet nejen území, ale i komunitu, LEADER
pomáhá hledat, co je tím společenstvím – při expanzi LEADERu do měst a příměstských oblastí
bude třeba skutečné spolupráce, bude potřeba koučing, mentoring, vzdělávání, které by mohly
vést MASky.
závěr – účelem tohoto dokumentu je promoting CLLD, urgovat členské státy a dostat CLLD i na
ostatní sídelní kompozice: transfer nikoliv prostředků, ale metodiky! Výsledky EU voleb jasně daly
najevo, jak je komunita oddělená od EU úrovně, stanovisko musí být užitečné a uchopitelné pro
lidi z praxe – občanský CLLD.

Veřejné projednání 29.9.2014, Brusel, 10:00-15:30, EHSV
-

ELARD jako spoluorganizátor
Řečníci: President EHSV, Hübner (EP), Hahn (EK), Polčák (EP), Timonova (MPSV), Jasinska
(DG Agri), Haapaaka (DG Regio), DG MARE, Horská (Senát ČR), Sršeň (ELARD), D´Ercole (IT),
Graham Garvie (Výbor Reg), aj.

CIVIL DIALOGUE GROUP PRO SZP, 18. července, DG Agri
-

-

Skupina má v rámci pravidelných setkání udržovat otevřený, transparentní a pravidelný dialog
členů a občanské společnosti, asistovat Evropské komisi připomínkováním, sdílením příkladů
dobré praxe, poskytovat stanoviska k SZP, a to na žádost DG nebo z vlastního podnětu.
ELARD v březnu podal žádost o přijetí do skupiny zabývající se politikou rozvoje venkova,
žádost schválena a od června je plnohodnotným členem. Členství je na následujících 7 let.
meeting byl neformální a pouze informativní, další se předpokládá v polovině září

IRSKO, 7. - 9. července 2014, veřejné slyšení k LEADERu, Irský parlament
-

-

-

účast prezidenta ELARDu na veřejném slyšení v parlamentu a následné demonstraci v Dublinu
za LEADER v novém programovacím období 2014+, účast 4000 lidí ze všech venkovských
oblastí Irska
boje proti snížení alokace MAS na necelou polovinu oproti programovacímu období 2007-2013,
ze 470 na cca 225 mil. EUR (Irsko cca 4,6 mil. obyvatel, 36 MAS pokrývá téměř 100 % území
venkovských oblastí)
ohroženo fungování MAS v samé podstatě - proces fungování MASek ministr životního
prostředí, pod jehož gesci LEADER v Irsku již 2 období spadá, potažmo vláda označili jako
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-

-

konflikt zájmů a doporučili všem obcím z MAS vystoupit. Vzhledem k silné centralizaci a závislosti
samospráv na vládě obce i přes nelibost činí, což vede ke snaze vlády vytvořit duplicitní struktury
MAS shora dolů v gesci obcí.
Evropská komise irské PRV již 3x vrátila, ministr odvolán, vize obnovení jednání, na demonstraci
vystoupily i 2 europoslankyně, předsedové spřízněných partnerských organizací, účastnilo se 7
poslanců, poměrně silná podpora v parlamentu, velmi silná podpora veřejnosti.

PLNÁNOVANÁ PODPORA NEZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKATELŮ V ZEMÍCH EU
úkol z posledního výboru
vzhledem k probíhajícím dovoleným reprezentantů národních sítí, probíhá sběr odpovědí pomalu
prozatím odpovědělo Finsko, Lotyšsko, Španělsko a dva regiony ve Velké Británii
viz tabulka níže

JE V PRV PRO 2014+
PODPORA PRO
ZAKLÁDÁNÍ NOVÝCH
NEBO ROZVOJ
SOUČASNÝCH
PODNIKŮ?

FINSKO

LOTYŠSKO

VB - Skotsko

UK - North East Region

ŠPANĚLSKO

ANO, pro zemědělské i
nezemědělské podniky

ANO, pro zemědělské i nezemědělské
podniky

ANO, pro zemědělské i nezemědělské podniky –
pravděpodobně v závislosti na potřebách každé
MAS.

ANO, pro zemědělské i
nezemědělské podniky

ANO, pro zemědělské i
nezemědělské podniky

podniky s max. 50 zaměstnanci

způsobilost posuzována podle počtu
zaměstnanců a obratu - závisí na
každém regionálním PRV (17)

JE ZPŮSOBILOST PRO
PODPORU V PRV NĚJAK
OMEZENA?

Vznik nových podniků je omezen na mikropodniky, které mají max. 5 zaměstnanců
způsobilé jsou ty podniky, které (to však platí pouze pro NEzemědělské
mají méně než 50 zaměstnanců podniky)
Každá MAS si stanoví kritéria, která vychází z
+ omezení pro podniky ze
místních potřeb – zatím obecně snaha
sektorů, které nemohou být Zemědělské podniky jsou podporovány ze podporovat MaSP s méně než 50 zaměstnanci.
podporovány, např. obchod.
zvláštních programů a opatření, např.
investice do hmotného majetku, kvalita
zemědělských a potravinářských řetězců.

V PŘÍPADĚ, ŽE
NEZEMĚDĚLSKÉ
PODNIKY NEJSOU V PRV
PODPODORVÁNY, JAK
JE SITUACE ŘEŠENA?
(např. v rámci OP)

V rámci VB a Skotska je několik programů, které
poskytují bezplatnou podporu pro vytváření
„obchodně-akademického“ partnerství s cílem
řídit podnikání a růst, např. makléřské služby,
vouchery atp.

.

