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Zápis z regionální konference 
 

Karlštejnsko - partnerství rozvoje venkova 
 

pátek 28. listopadu 2014, od 09:00 hodin, Všeradice, Zámecký dvůr 

 

V pátek 28. listopadu 2014 proběhla ve Všeradicích Regionální konference Karlštejnsko - partnerství 
rozvoje venkova. Finanční podporu jejímu konání poskytlo MZe v rámci Celostátní sítě pro venkov. 

Téměř stovka účastníků a hostů, z regionu i vzdálených míst ČR, starostů, zástupců spolků, církví, 
podnikatelů, zemědělců i občanské veřejnosti, se dověděla informace, kam se bude ubírat podpora 
rozvoje venkova v dalších letech. 

Konferenci zahájili domácí aktéři a hosté, Radomír Hanačík, předseda MAS Karlštejnsko, o.s., Dr. Ing. 
Jiří Peřina, náměstek hejtmana Středočeského kraje, Roman Špalek, starosta obce Všeradice a za 
spolupořadatele, Asociaci soukromého zemědělství ČR, její předseda Ing. Josef Stehlík. Z Bruselu 
přicestoval do regionu Ing. Roman Haken, člen EHSV EK, aby, kromě jiného, přenesl zpět do EK 
potřeby našeho regionu. 

Na konferenci vystoupili zástupci tří ministerstev, která připravují operační programy pro období 
2014-2020 s podstatným dopadem na rozvoj venkova. 

Ing. Zuzana Dvořáková, zástupce MZe, představila Program rozvoje venkova a změny jeho zaměření 
oproti období 2007-2013. Ing. Karel Šilpoch představil Celostátní síť pro venkov, její činnost 
a způsoby, kterými podporuje rozvoj venkova.    

Mgr. Marek Kupsa, náměstek ministryně pro místní rozvoj a ředitel ŘO OPTP objasnil účastníkům 
funkci MMR, jako národního koordinátora Národního strategického referenčního rámce. Předal 
informace o směřování Integrovaného operačního programu (IROP) a možnostech na jaké typy 
projektů bude v období 2014-2020 možné čerpat dotace EU, stejně tak o rozvoji a strategii regionální 
politiky. 

Obdobně Mgr. Dagmar Hudson, zástupce MŽP, představila Operační program životní prostředí 
(OPŽP) a jeho základní obrysy pro rozvoj venkova v následujícím období. 

V odpoledních hodinách představil pan Ivan Černý, zástupce Svazu měst a obcí ČR projekt Systémové 
podpory meziobecní spolupráce. Pan Ondřej Vaculík, předseda DSO Mikroregion Hořovicko seznámil 
přítomné s průběhem tohoto projektu ve správním území ORP Hořovice. 

Odpolední součástí konference bylo rovněž představení a veřejné projednání rozpracované Strategie 
MAS Karlštejnsko, o.s., pro období let 2014-2020 ,,Via Carolina". Byla přijata pozitivně s vědomím, že 
,,Via Carolina" ovlivňuje rozvoj regionu už více než 600 let a řada účastníků z regionu se zapojila další 
tvorby strategie. 

K večeru se zájemci z řad účastníků soustředili do dvou pracovních skupin. První z nich se věnovala 
možnostem další meziobecní spolupráce v regionu, s přesahem do sousedních ORP. Druhá pak další  
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tvorbě Strategie MAS ,,Via Carolina" a dopadu nového Občanského zákoníku na činnost spolkových 
organizací na venkově. 

Konference umožnila sdílení informací ovlivňujících rozvoj venkova, zodpovězení mnohých otázek od 
přednášejících, debatu o rozvoji regionu a navázání nových partnerství. Všemi přítomnými byla 
kvitována s povděkem a MAS Karlštejnsko, o.s., se bude snažit uspořádat její další pokračování tak, 
aby tok informací v regionu byl pro rozvoj venkova co největší a aktuální. 

 

 

Zapsal: Radomír Hanačík  

 

 

 

Partneři konference: 

 

 

Celostátní síť pro venkov            ASZ ČR        Středočeský kraj        Obec Všeradice 

     

                                            

            

 


