Zpráva z pracovní cesty: „Předsednictvo a Valná hromada ELARD,
jednání na Stálém zastoupení“
Datum: 7. – 9. března 2018
Místo: Brusel
Popis:
1. Výbor a Valná hromada ELARD – 7. březen 2018
Předsednictvo ELARD na svém zasedání řešilo především personální záležitosti chodu ELARD
po změně předsednictví z estonského na portugalské a agendu následující Valné hromady
ELARD. Valná hromada se zabývala situací s implementací LEADER/CLLD v jednotlivých zemích
EU (prezentace k dispozici) a strategií vyjednávání období 2021+. Obecně lze shrnout, že ve
všech zemích EU s výjimkou Estonska a Rumunska je situace horší než v předcházejícím
programovacím období, zejména z hlediska nižší alokace, administrativní a burreaucrazy
zátěže, která likviduje základní principy metody LEADER. Nesmyslný hon na čarodějnice
zejména pokud se týká výkladu střetu zájmů, výběru projektů a flexibility, která je pro metodu
LEADER, založenou na principu zespoda nahoru založená. V rámci plánování strategie
vyjednávání 2021+ názorový nesoulad mezi zeměmi mající v současném období jen LEADER
(PRV), event. s rybářstvím, a zeměmi disponujícími více fondy, jestli se nezaměřit jen na
LEADER, kde hrozí, že nebude stanovena minimální 5% hranice. My a Švédsko hlavními zastánci
vícefondového financování s tím, že se na to v rámci rozdělení rolí v předsednictvu ELARD
zaměříme. V rámci každého relevantního výboru Evropského parlamentu (zejména AGRI, REGI
a ZAMĚSTNANOST) hledáme spojence (fanoušky) LEADERu, kteří by tlačili metodu
LEADER/CLLD. Záměr zorganizovat kulaté stoly o LEADER/CLLD v rámci každého z těchto
výborů EP – spojkami ve Výboru AGRI jsou němečtí europoslanci, spojkou ve Výboru REGI
Stanislav Polčák a spojkou ve výboru Zaměstnanost europoslankyně Šojdrová. Nutně však
třeba co nejdříve dodat příklady dobré praxe CLLD (zejména v rámci fondů ERDF a ESF) – do
velké míry požadavek na ČR, která je vlajkovou lodí CLLD. Další úroveň vyjednávání je na úrovni
členských států, které tvoří Radu EU, třeba zintenzivnit aktivity jednoltlivých členů ELARD na
základě společné strategie, iniciativa sbírání milionu podpisů za metodu LEADER.
2. Jednání Stálé zastoupení ČR při EU – Eva Srnová, kohezní politika - 8. březen 2018
Výměna informací k plánování programovacího období EU 2021+ na evropské úrovni, zejména
s ohledem na regionální a kohezní politiku EU a integrované nástroje. Česká republika v rámci
využití integrovaných nástrojů a územní dimenze příkladem ostatním zemím EU, nicméně
s pilotím využitím souvisí nemalé problémy. To je i případ CLLD a nebezpečným faktem pro
budoucnost CLLD v příštím programovacím období EU je „blbá nálada“, která bohužel
prostupuje z našich MAS až na evropskou úroveň. Základní otázka – pokud jsou naše MAS
v tomto období nespokojené, má cenu bojovat za multifondové využití CLLD i v dalším období
2021+...? Nutné pozitivní PR CLLD na evropské i národní úrovni!!! Důležitost vysvětlování
významu i měkkých projektů (ESF) na naší národní úrovni. Domluvena další výměna informací
a pozic a intenzivnější spolupráce se SZ.
3. Jednání Stálé zastoupení ČR při EU – Miloš Pinkas, zemědělská politika - 9. březen 2018
Výměna informací k plánování programovacího období EU 2021+ na evropské úrovni. Budoucí
programovací obodobí bude z hlediska Společné zemědělské politiky (SZP) velmi odlišné,
předpokladem je reforma SZP, kterou pravděpodobně nestačí schválit stávající Evropský
parlament a lze tedy předpokládat zpoždění, které bude mít rovněž vliv na pozdější spuštění

čerpání v období 2021+. Je tak strategické vyčlenit SZP zpět mimo Dohodu o partnerství, aby
nebylo zdrženo spuštění programovacího období i v jiných oblastech. Předpoklad snížení
alokace na SZP o 15 – 30%, výrazný vliv zastropování, které se velmi výrazně týká České
republiky – v důsledku toho předpoklad přesunu prostředků z 1. do 2. pilíže, který by pomohl
posílit PRV a LEADER. Podpora MZe ČR z hlediska podpory PRV a jasného vymezení min. 5%
PRV pro metodu LEADER v období 2021+. Domluvena další výměna informací a pozic a
intenzivnější spolupráce se SZ. Dále diskutována možnost přesunu prostředků z OP PIK
určených pro mikro- a malé podniky do PRV LEADER, je to možné.

Zprávu zpracoval: Radim Sršeň, zástupce NS MAS v ELARD, člen Předsednictva ELARD

