PREPARE, jednání červen 2015, Riga
Ve dnech 5. a 6. Června se uskutečnilo letošní první jednání PREPARE (Partnership for Rural Europe)
v Rize. Cílem tohoto dosud neformálního sdružení národních sítí pro rozvoj venkova je posilování
občanské společnosti ve venkovském prostoru, propagace spolupráce na místní, národní I
mezinárodní úrovni.
PREPARE vzniklo v roce 2000 a jeho prvním úkolem bylo podpořit implementaci programu LEADER
ve Střední Evropě. Během následujících šesti let vznikly s podporou PREPARE národní sítě rozvoje
venkova ve většině k EU přistupujících zemích. Od roku 2006 se PREPARE měřuje na podporu
rozvoje venkovské občanské společnosti v jihovýchodní Evropě, na Balkánu i v Turecku. Od roku
2014 se pozornost zaměřuje ještě dále a to do zemí Západního Balkánu (země bývalé Jugoslávie),
zemí okolo Černého moře (Ukrajina, Moldávie, Bulharsko, Rumunsko, Turecko, Gruzie) I severní
Afriky.
V těchto zemích PREPARE iniciuje a podporuje vznik národních sítí pro rozvoj venkova, podporuje
vzdělávání místních stakeholder a přenos dobré praxe ze zemí, které již program LEADER realizují.
Spektrum činností I sféra vlivu se postupně rozšiřuje a proto se sdružení PREPARE rozhodlo pro
institucionalizaci, která umožní získávat finanční prostředky na činnost této sítě z Evropských grantů
podporujících rozvoj venkova.
Sdružení bude založeno v Belgii podle místních právních norem. Projednání stanov sdružení bylo
jedním z hlavních bodů jednání.
Dalším ústředním bodem byla organizace Evropského venkovského parlamentu, který se bude konat
počátkem listopadu v Shardingu v Rakousku. PREPARE organizuje tuto akci ve spolupráci s ELARD a
ERCA (European Rural Communities Aliance) a sítí rakouských MAS. Ve většině evropských zemí
proběhly v průběhu roku národní venkovské parlamenty, jejich výstupem je soubor požadavků a
doporučení, které byměly být aplikovány na národní i evropské úrovni s cílem zvýšit kvalitu života na
evropském venkově.
Společné jednání v Schardingu pak vyústí v přípravu společné deklarace, která bude nástrojem pro
vyjednávání lepších pozic venkova na evropské I národních úrovních jednotlivých zemí.
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