PRACOVNÍ SKUPINA
„CHYTRÝ VENKOV“
Valná hromada NS MAS ČR

9.10. 2018 - Choceň

POSLANECKÁ SNĚMOVNA N. S. R. Č. 1926.
ZPRÁVA VÝBORU ZEMĚDĚLSKÉHO O VLÁDNÍM NÁVRHU (TISK 461)
ZÁKONA O FINANČNÍ PODPOŘE ELEKTRISACE VENKOVA.




Elektrisace bude však teprve pak skutečně soustavnou, až
bude také všeobecnou, až budou zelektrisovány i ty naše
venkovské obce, které jsou v krajích hospodářsky slabších, v
krajích hornatých, za lesy atd. Vlastně tam teprve bude možno
konstatovati nejlépe účinky elektrisace, až i tam levnou energií
vzpruží se hospodářský život, až i tam bude obyvatelstvu
poskytnuto možným zvýšením výrobní schopnosti zvýšiti i
úroveň životní na výši době a požadavkům lidským
odpovídající.
Však čím neúrodnější a hospodářsky slabší jest území, čím více
potřebuje, aby z důvodů v předu uvedených tam elektrisace
provedena byla, tím obyčejně jest provedení obtížnější.
Obyvatelstvo chudší, ale náklady na provedení elektrisace, to
jest podmínky připojovací, těžší. Poměr právě obrácený.
Chceme-li pak čeliti této ztížené situaci a přece pozvednouti
stejnoměrně celý kraj k stejné výrobní schopnosti, nezbývá
jiného, než hospodářsky slabé kraje podporovati na účet celku.

HTTP://EAGRI.CZ/PUBLIC/WEB/MZE/VENKOV/PRIO
RITNI-TEMATA-SITE/CHYTRY-VENKOV
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Navrhování seznamu aktivit realizovatelných
prostřednictvím metody LEADER/CLLD v oblasti Chytrý
venkov, vyjednávání, monitoring, hodnocení.
Zastupování NS MAS ČR delegováním zástupců do
pracovních skupin a do dalších relevantních orgánů a
výborů.
Komunikace dovnitř MAS, vyhledávání příkladů dobré
praxe v území členských MAS (obce, podnikatelé, NNO a
zemědělci) a dalších NNO, shromažďování námětů a
typových projektů, patronát nad sekcí Chytrý venkov v
rámci Leaderfestu.
Komunikace s územními partnery, akademickou sférou a
dalšími subjekty v oblasti Chytrý venkov , a to jak v ČR,
tak i v zahraničí, s akcentem na LAG v EU.
Sledování relevantních politik EU a ČR, strategických
dokumentů, koncepcí, jakož i účast členů PS na
konferencích a sympoziích.
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Soustavné shromažďování námětů a připomínek ke
zlepšení realizace Metody LEADER/CLLD v oblasti
Chytrý venkova jejich projednávání s příslušnými
řídícími orgány, zprostředkujícími orgány a
platebními agenturami.
Tvorba vlastních či převzatých produktů: workshopy
na téma „Chytrý venkov“ pro MAS, tvorba metodik,
návodů, doporučení, publikací, přehledů dotačních
příležitostí, příkladů dobré praxe a realizace
relevantních exkurzí v ČR i EU apod.
Komunikace výstupů a podnětů z činnosti PS směrem
k médiím prostřednictvím sekretariátu NS MAS ČR,
a to jak k obecné, tak i odborné veřejnosti.
Projednávání dalších záležitostí, postoupených
Výborem NS MAS v rámci obsahové náplně PS
Chytrý venkov.

MAS V ROLI INOVAČNÍHO BROKERA
Co je to Chytrý venkov?
 Chytrý venkov je o lidech, kteří žijí na venkově a
přebírají vlastní iniciativu v hledání
praktických řešení vedoucích ke změně a k
adaptaci na změny v jejich území. Pečlivě se
vyvažují cíle z pohledu spravedlnosti, efektivity,
udržitelnosti, sociálního smíru a potřebnosti v
regionu.
 Digitální technologie se používají jen tehdy,
když je to vhodné – ne proto, že jsou zrovna
módní. Chytrý venkov přizpůsobuje digitální
technologie, aby lépe sloužily místní komunitě.
 Chytrý stát zajistí, aby venkov mohl tyto
technologie aplikovat (vysokorychlostní internet,
přijímaní odpovídající legislativy).

MAS V ROLI INOVAČNÍHO BROKERA






Chytrý venkov je o přemýšlení za hranici obcí. Řada
aktivit zahrnuje okolní krajinu, skupiny obcí, malých
měst a také vazby na velká města.
Chytrý venkov rovněž znamená podporovat stávající
či zakládat nové formy spolupráce a sdružení:
mezi zemědělci a dalšími venkovskými aktéry, obecními
správami, soukromým sektorem a občanskou
společností a také mezi přístupem zdola nahoru a shora
dolů.
Chytrý venkov znamená i myslet na sebe sama.
Neexistuje žádný standardní model nebo řešení
pro chytrý venkov – jde o místní lidi, kteří provedou
inventuru místních zdrojů, využijí ty nejlepší z
dostupných znalostí a ujmou se iniciativy..

Chytrý venkov
není výsledek,
ale proces …

STÁVAJÍCÍ ČLENOVÉ PS

















Kateřina Boukalová/ Markéta Dvořáková, Brdy – Vltava, o.p.s.
Marek Hartych, MAS Český Sever, z.s.
Gustav Charouzek, Královská stezka, o.p.s.
Markéta Pošíková, MAS Podlipansko, o.p.s.
Petr Revenda, MAS Moravský kras, z.s.
Ivo Šašek, MAS Pošumaví, z.s.
Stanislav Štumpf, MAS Zálabí, z.s.
Luděk Beneš, MAS Svatojiřský les z.s.
Radek Zeman/ Eva Feyfarová, MAS Skutečsko, Košumbersko
a Chrastecko, z.s.
Josef Ryšavý, MAS Vladař o.p.s.
Petr Piekar, MAS Pobeskydí, z.s.
Galina Čermáková/ Marcela Pánková, Vyhlídky, z.s.
Tomáš Šulák, MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s.
Miloslav Oliva, vedoucí pracovní skupiny, Region Pošembeří o.p.s.
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