REPORT

European Rural Parliament – Steering Group meeting
4. - 5. 11. 2015, Schärding, Austria
účast za ELARD: Radim Sršeň, Kateřina Kapková (za NS MAS)
Řídící skupina European Rural Parliamentu vedená Michaelem Dowerem a Vanessou Halhead se ve
dnech 4. - 5.9.2015 sešla v rakouském Schärdingu, v místě dějiště ERP Gathering 4. - 6. listopadu
2015. Schůze se účastnilo 7 členů PREPARE, ELARD a ERCA včetně prezidentů těchto NGO´s,
2 asistentky z ELARD a 2 pořadatelé z Rakouska.
Cílem tohoto setkání byla obhlídka místa konání ERP, především prostory v radnici malebného
Schärdingu a výměna informací a vyřešení kritických bodů pořádání konference. Schůzi vedl 1. den
Staffan Bond a 2. den Hannes Lorenzen. Agenda připravená Michaelem Dowerem byla extrémně
obsáhlá do 8 bodů, 21 podbodů a vešla se celkem na neuvěřitelných 99 stran textu, z čehož 90%
obsahuje Manifesto sepsané Michaelem Dowerem z národních reportů účastníků ERP. Mezi body
programu patřily zejména národní reporty, národní delegace a "spider", ostatní účastníci ERP
Gathering, web, newsletter, publicita, brainstorming nad workshopy, stan "plný myšlenek", VIP
hosté, a pořádání ERP v roce 2017.

Pro Českou republiku vyplynulo na tomto setkání několik zlomových věcí, a to zejména dodatečné
urychlené sepsání národního reportu, bez něhož není možné, hlavně vzhledem k předsednictví ČR
v ELARD, dopsat předmětné Manifesto. Dále pokračuje naše aktivita pomoci všem"spiderům",
tedy skupinám delegátů 7 zemí, kteří cestují na ERP Gathering o 2 dny dříve technikou crosscountry traveling workshopů, kde je tým Gusty Charouzka osobně k ruce Michaelu Dowerovi.
Novým úkolem pro nás je například organizace akce "shared supper", která proběhne v polovině
ERP Gatheringu.
Hlavní myšlenkou tohoto setkání řídící přípravné skupiny byla diskuze nad nejdůležitějšími tématy
pro pořádání každé konference typu jak správně publikovat a prezentovat naši práci, jak navýšit
kapacitu, jaký máme rozpočet a jak se k němu chováme, a kdo z VIP z EU a zemí, které se účastní
ERP, se bude Gatheringu účastnit atd.
Radim Sršeň a Kateřina Kapková

