Zpráva z pracovní cesty: „Cork 2.0: Evropská konference rozvoje venkova“
Datum: 5. – 6. září 2016
Místo: Cork (Irsko)
Popis:
Konference po dvaceti letech navazovala na konferenci v Corku v r. 1996, kterou inicioval tehdejší
eurokomisař pro zemědělství a rozvoj venkova Fischler s cílem nově nastavit principy a priority
moderní politiky rozvoje venkova. Tehdy přijatá „Corkská deklarace – perspektivy pro budoucnost“
byla stěžejním dokumentem a základním východiskem pro formulaci společné zemědělské politiky a
evropské politiky venkova na následující období. Hlavním cílem letošní konference Cork 2.0 bylo
zhodnotit Corkskou deklaraci z roku 1996 a pokusit se přijít s novou vizí směřování evropského venkova
v příštích 20 letech, s důrazem na formulaci priorit příštího programovacího období. Konference se
zúčastnilo 300 vybraných účastníků (z 1000 přihlášených) s akcentem na reprezentativní vzorek všech
klíčových aktérů. Za ČR se zúčastnili Tábery, Sršeň.
Program:
1. Zahajovací část
Hogan (komisař EU pro zemědělství a rozvoj venkova)
Siekierski (předseda Výboru pro zemědělství a venkov Evropského parlamentu)
Matečná (ministryně zemědělství předsednické země Slovenska)
2. Práce v paralelních workshopech – 4 hlavních témata konference
• Pracovní místa, růst a investice v dodavatelských řetězcích a širší venkovské ekonomice
• Venkovské životní prostředí, klima a voda
• Propojení inovací a potřeb farmářů
• Venkovská životaschopnost
3. Panel na inovativní a alternativní implementační schémata
4. Shrnutí závěrů jendotlivých workshopů
5. Prezentace závěrů konference
Výstupy:
Deklarace Cork 2.0: Lepší život ve venkovských oblastech - neoficiální český překlad celé deklarace je
dostupný zde. Hlavní důraz na zkracování dodavatelských řetězců, udržitelný rozvoj venkova z hlediska
životního prostředí, inovace a výzkum s reálným uplatněním v zemědělství a na venkově, digitalizaci a
demokratickou správu s důrazem na přístup zespoda nahoru s širším využitím LEADERu/CLLD
v multifondovém pojetí. Na Deklaraci Cork 2.0 do značné míry navazují další kroky Generálního
ředitelství pro zemědělství a venkov a eurokomisaře Hogana, který se k jejímu naplnění zavázal, stejně
jako všech ostatních platorem typu ENRD, řídících orgánů či evropských zájmových organizací.

Fotografie:

Zprávu zpracoval: Radim Sršeň, Viceprezident ELARD

