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Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti
Vyplnění polí označených * je povinné.

Evropská komise připravuje dlouhodobou vizi pro venkovské oblasti. Za tímto účelem chce shromáždit 
úvahy a názory Evropanů ohledně jejich zkušeností s venkovskými oblastmi. Cílem tohoto dotazníku je 
posoudit stanoviska a názory respondentů ohledně otázky, jaké je žít dnes ve venkovských oblastech a jak 
by se podle jejich názoru měly venkovské oblasti změnit do roku 2040. Výsledky tohoto dotazníku přispějí 
k přípravě sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě, které bude přijato a zveřejněno v roce 2021.

Informace o vás

Jazyk, v němž budete na otázky odpovídat:
angličtina
bulharština
čeština
chorvatština
dánština
estonština
finština
francouzština
irština
italština
litevština
lotyština
maďarština
maltština
němčina
nizozemština
polština
portugalština
řečtina
rumunština
slovenština
slovinština

*
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španělština
švédština

Konzultace se účastníte:
jménem akademické/výzkumné instituce
jménem sdružení podniků
jménem podniku / obchodní organizace
jménem spotřebitelské organizace
jako občan EU
jménem ekologické organizace
jako občan země, která není členem EU
jménem nevládní organizace
jménem orgánu veřejné moci
jménem odborového svazu
jiná možnost

Jméno

Příjmení

E-mailová adresa (nebude zveřejněna)

Oblast působnosti
mezinárodní
místní
celostátní
regionální

Název organizace
Maximálně 255 znaků

*

*

*

*

*

*
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Velikost organizace:
mikro (1-9 zaměstnanců)
malá (10-49 zaměstnanců)
střední (50-249 zaměstnanců)
velká (více než 250 zaměstnanců)

Identifikační číslo v rejstříku transparentnosti
Maximálně 255 znaků
Je vaše organizace zaregistrována v  ? Rejstřík transparentnosti je dobrovolná databáze organizací, které se rejstříku transparentnosti
zabývají lobbingem na úrovni EU.

Země původu
Uveďte, ze které země pocházíte, nebo kde má vaše organizace sídlo.

Afghánistán Francouzská 
Guyana

Litva Šalamounovy 
ostrovy

Alandy Francouzská 
jižní 
a antarktická 
území

Lotyšsko Salvador

Albánie Francouzská 
Polynésie

Lucembursko Samoa

Alžírsko Gabon Macao San Marino
Americká 
Samoa

Gambie Madagaskar Saúdská 
Arábie

Americké 
Panenské 
ostrovy

Ghana Maďarsko Senegal

Andorra Gibraltar Malajsie Severní Korea
Angola Grenada Malawi Severní 

Makedonie
Anguilla Grónsko Maledivy Seychely
Antarktida Gruzie Mali Sierra Leone
Antigua 
a Barbuda

Guadeloupe Malta Singapur

Argentina Guam Maroko Sint Maarten

*

*

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en
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Arménie Guatemala Marshallovy 
ostrovy

Slovensko

Aruba Guernsey Martinik Slovinsko
Austrálie Guinea Mauricius Somálsko
Ázerbájdžán Guinea-Bissau Mauritánie Španělsko
Bahamy Guyana Mayotte Spojené 

arabské 
emiráty

Bahrajn Haiti Menší odlehlé 
ostrovy USA

Spojené 
království

Bangladéš Heardův ostrov 
a McDonaldovy 
ostrovy

Mexiko Spojené státy 
americké

Barbados Honduras Mikronésie Srbsko
Belgie Hongkong Moldavsko Šrí Lanka
Belize Indie Monako Středoafrická 

republika
Bělorusko Indonésie Mongolsko Súdán
Benin Irák Montserrat Surinam
Bermudy Írán Mosambik Svalbard 

a Jan Mayen
Bhútán Irsko Myanmar

/Barma
Svatá Helena, 
Ascension 
a Tristan da 
Cunha

Bolívie Island Namibie Svatá Lucie
Bonaire, Svatý 
Eustach a Saba

Itálie Nauru Svatý 
Bartoloměj

Bosna 
a Hercegovina

Izrael Německo Svatý Kryštof 
a Nevis

Botswana Jamajka Nepál Svatý Martin
Bouvetův ostrov Japonsko Niger Svatý Tomáš 

a Princův 
ostrov

Brazílie Jemen Nigérie Svatý Vincenc 
a Grenadiny
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Britské 
indickooceánské
území

Jersey Nikaragua Svazijsko

Britské 
Panenské 
ostrovy

Jižní Afrika Niue Švédsko

Brunej Jižní Georgie 
a Jižní 
Sandwichovy 
ostrovy

Nizozemsko Švýcarsko

Bulharsko Jižní Korea Norsko Sýrie
Burkina Faso Jižní Súdán Nová Kaledonie Tádžikistán
Burundi Jordánsko Nový Zéland Tanzanie
Čad Kajmanské 

ostrovy
Omán Tchaj-wan

Černá Hora Kambodža Ostrov Man Thajsko
Česko Kamerun Ostrov Norfolk Togo
Chorvatsko Kanada Ostrovy 

Severní 
Mariany

Tokelau

Čile Kapverdy Ostrovy Turks 
a Caicos

Tonga

Čína Katar Pákistán Trinidad 
a Tobago

Clippertonův 
ostrov

Kazachstán Palau Tunisko

Cookovy ostrovy Keňa Palestina Turecko
Curaçao Kiribati Panama Turkmenistán
Dánsko Kokosové 

(Keelingovy) 
ostrovy

Papua-Nová 
Guinea

Tuvalu

Demokratická 
republika Kongo

Kolumbie Paraguay Uganda

Dominika Komory Peru Ukrajina
Dominikánská 
republika

Kongo Pitcairnovy 
ostrovy

Uruguay
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Džibutsko Kosovo Pobřeží 
slonoviny

Uzbekistán

Egypt Kostarika Polsko Vánoční ostrov
Ekvádor Kuba Portoriko Vanuatu
Eritrea Kuvajt Portugalsko Vatikán
Estonsko Kypr Rakousko Venezuela
Etiopie Kyrgyzstán Řecko Vietnam
Faerské ostrovy Laos Réunion Východní 

Timor
Falklandské 
ostrovy

Lesotho Rovníková 
Guinea

Wallis 
a Futuna

Fidži Libanon Rumunsko Zambie
Filipíny Libérie Rusko Západní 

Sahara
Finsko Libye Rwanda Zimbabwe
Francie Lichtenštejnsko Saint-Pierre 

a Miquelon

Nastavení ochrany soukromí při zveřejňování vašich odpovědí
Komise odpovědi na tuto veřejnou konzultaci zveřejní. Můžete si zvolit, zda chcete, aby byly údaje o vaší osobě zveřejněny, nebo zda 
chcete zůstat v anonymitě.

Anonymní
Spolu s vaším příspěvkem budou zveřejněny pouze informace o typu 
respondenta a zemi jeho původu. Všechny další osobní údaje (jméno, název 
organizace a její velikost, číslo v rejstříku transparentnosti) zveřejněny 
nebudou.
Veřejné 
Spolu s vaším příspěvkem budou zveřejněny i vaše osobní údaje (jméno, 
název organizace a její velikost, číslo v rejstříku transparentnosti).

Souhlasím s  .ustanoveními o ochraně osobních údajů

Úvod

1. Podle vašeho názoru žijete:
ve městě
v příměstské oblasti

*

*

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/specific-privacy-statement_en
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ve venkovské oblasti
v odlehlé venkovské oblasti

2. Jaká tři slova byste zvolili k popisu ideální venkovské oblasti?
Maximálně 1000 znaků

Venkovské oblasti dnes

Úvod: Cílem tohoto oddílu je porozumět tomu, jak se dnes cítíte ve venkovských oblastech a jaké jsou 
pozitivní a negativní stránky života ve venkovské oblasti. Nežijete-li ve venkovské oblasti, můžete se zkusit 
zamyslet nad venkovskou oblastí, kterou dobře znáte nebo kterou jste nedávno navštívili.

3. Jaké jsou nejnaléhavější potřeby ve venkovských oblastech?
Maximálně 2000 znaků

4. Jak vnímáte dostupnost následujících položek pro lidi žijící ve venkovských 
oblastech?

není 
k dispozici

zřídkakdy 
k dispozici

občas 
k dispozici

vždy 
k dispozici

nevím / 
není 

relevantní

Dopravní infrastruktura spojující 
venkovské oblasti a městská 
centra

Dopravní infrastruktura spojující 
venkovské oblasti s dalšími 
venkovskými oblastmi

Digitální infrastruktura 
(širokopásmový přístup, přístup 
k internetu)

Místní základní infrastruktura 
(např. elektřina, voda, kanalizace)

Příležitosti pro kvalitní vzdělávání 
a odbornou přípravu (včetně 
elektronického učení)

Přístup ke zdravotní péči, péči 
o děti a péči o seniory

Přístup ke službám 
(např. obchody, lékárny, 
knihovny atd.)

*

*

*

*

*

*

*

*

*



8

Kvalitní pracovní příležitosti

Společenské aktivity 
(např. kulturní a rekreační služby)

Přeshraniční, meziregionální 
a nadnárodní infrastruktury 
a základní služby

Jiné (upřesněte):
Maximálně 1000 znaků

5. Jak důležité jsou následující důvody při rozhodování o pobytu ve venkovské 
oblasti nebo o tom, zda se zde usadit?

nedůležité
středně 
důležité

důležité
velmi 

důležité

nevím / 
není 

relevantní

Podnikatelské příležitosti díky digitální 
infrastruktuře usnadňující práci na dálku

To, zda jste zemědělcem a žijete ve 
venkovských oblastech, kde provozujete 
farmu nebo zemědělský podnik

Obecná a cenová dostupnost místně 
vyráběných potravin

Nižší životní náklady než v městských
/přechodných oblastech

Pocit sounáležitosti k místní kultuře a
/nebo souboru hodnot

Méně znečištěné prostředí, méně 
tepelného stresu, blízkost přírody

Lepší kvalita života

Možnost být blíže svému pracovišti nebo 
místu výkonu činnosti

Jiné (upřesněte):
Maximálně 1000 znaků

6. Jak důležitá jsou podle vás následující odvětví pro zajištění ekonomické 
udržitelnosti venkovských oblastí?

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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nedůležité
středně 
důležité

důležité
velmi 

důležité

nevím / 
není 

relevantní

Zemědělství

Zemědělsko-potravinářský sektor 
(včetně zpracování primárních produktů)

Průmyslová výroba a služby (včetně 
práce na dálku)

Agroturistika a sport/rekreace

Podniky v oblasti biohospodářství 
a oběhového hospodářství

Místní maloobchod a další základní 
služby (např. obchody, lékárny atd.)

Kreativní a kulturní odvětví

Odvětví digitální ekonomiky

Jiné (upřesněte):
Maximálně 1000 znaků

*

*

*

*

*

*

*

*
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7. Zhodnoťte podle svého názoru příspěvky zemědělství pro venkovské oblasti

nulový 
příspěvek

záporný 
příspěvek

určitý 
příspěvek

významný 
příspěvek

nevím / 
není 

relevantní

Vytváří a udržuje pracovní místa, 
a to i v potravinářsko-
zpracovatelském průmyslu, 
v širším biohospodářství 
a cestovním ruchu.

Zajišťuje všem Evropanům přístup 
k cenově dostupným kvalitním 
potravinám.

Pomáhá zachovávat osídlení 
venkovských oblastí.

Utváří a udržuje venkovskou 
krajinu a chrání přírodní zdroje.

Přispívá lepšímu životnímu 
prostředí/klimatu, a to i pro 
městské oblasti.

Pozitivně přispívá k ostatním 
hospodářským odvětvím.

Utváří a zachovává kulturu, 
dědictví a tradice.

*

*

*

*

*

*

*
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Jiné (upřesněte):
Maximálně 1000 znaků

Venkovské oblasti budoucnosti

Situace ve venkovských oblastech za 20 let se velmi pravděpodobně bude lišit od té dnešní. Další otázky 
vás mají povzbudit k zamyšlení nad tím, jaké by mohly být venkovské oblasti v budoucnu a co podle vás 
bude mít vliv na to, jak se změní. Představte si, jak byste chtěli v roce 2040 žít ve venkovské oblasti: jak by 
se život venkovských oblastí mohl změnit ve srovnání s tím, jaký je dnes, a jak by to mohlo ovlivnit váš 
život?

8. Zamyslete se, jak se venkovské oblasti mohou v příštích 20 letech změnit. Tuto 
otázku možná bude snazší odpovědět, zamyslíte-li se nad venkovskou oblastí, ve 
které žijete nebo kterou znáte.

pro mě 
mnohem 

méně 
přitažlivé

pro mě 
méně 

přitažlivé

pro mě 
přitažlivější

pro mě 
mnohem 

přitažlivější

nevím / 
není 

relevantní

Méně lidí žijících ve venkovských 
oblastech

Více lidí žijících ve venkovských 
oblastech

Horší veřejná doprava ve 
venkovských oblastech

Nové alternativy mobility 
(např. vozidla bez řidiče, sdílená 
řešení mobility, elektrokola, elektro 
koloběžky, skútry atd.) jsou 
dostupnější.

Průměrné teploty stouply 
a extrémní povětrnostní události 
jsou častější.

Přechod na klimaticky neutrální 
ekonomiku pokračuje a využívání 
fosilních paliv je nyní značně 
omezeno.

Udržitelné zemědělské postupy 
snižují klimatickou 
a environmentální stopu produkce 
potravin a chrání biodiverzitu.

*

*

*

*

*

*

*
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Digitální připojení / širokopásmové 
připojení je velmi rychlé a všude 
k dispozici, což usnadňuje práci 
z domova a zakládání firem 
a omezuje dojíždění.

Základní služby a/nebo 
elektronické-služby v oblasti 
zdraví a vzdělávání jsou široce 
dostupné.

Venkovské komunity hledají 
vlastní řešení problémů 
a příležitostí (sociální inovace).

Lidé volí nový, udržitelný 
a zdravější životní styl 
(soběstačnost, pěstování vlastních 
potravin, práce z domova).

*

*

*

*
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9. Venkovské oblasti přispívají našim společnostem cennými službami. Jak důležité 
by měly z dlouhodobého hlediska být následující služby poskytované venkovskými 
oblastmi v porovnání se současností?

mnohem 
méně než 

v současnosti

o trochu 
méně než 

v 
současnosti

o trochu více 
než 

v současnosti

mnohem 
více než 

v současnosti

nevím / 
není 

relevantní

Produkce potravin

Udržitelná 
a obnovitelná výroba 
energie 
(např. bioplyn, vítr, 
sluneční energie)

Zásobování 
obyvatelstva čistou 
vodou

Prevence povodní 
a lesních požárů

Zmírnění změn 
klimatu (např. 
odstraňování oxidu 
uhličitého z půdy 
a stromů) 
a přizpůsobení se 
(např. odolnost vůči 
extrémním 
povětrnostním 
událostem)

*

*

*

*

*



14

Venkovská krajina, 
příroda, biologická 
rozmanitost 
a stanoviště volně 
žijících a planě 
rostoucích druhů

Místo pro sport 
a rekreaci, volný čas 
a kulturu

*

*
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10. Existují nějaké významné změny, které budou formovat budoucnost 
venkovských oblastí do roku 2040 a nebyly zde zmíněny?

Maximálně 2000 znaků

11. Která z následujících charakteristik bezpečných a živých komunit by podle vás 
dlouhodobě nejvíce zvýšila atraktivitu venkovské oblasti? Vyberte pět možností.

Maximálně 5

Lidé z venkova se mohou podílet na rozhodování, které se jich týká, 
a vyjádřit své názory a priority
Zemědělci se ve venkovských oblastech cítí doma a jejich specifické potřeby 
jsou uspokojeny
Venkovské oblasti jsou sociálně rozmanité, inkluzivní a všichni členové 
komunity, včetně nově příchozích, mají rovný přístup k příležitostem bez 
ohledu na pohlaví, etnický původ, sexuální orientaci, věk nebo náboženství.
Dobrý přístup ke službám na druhé straně hranice v příhraničních regionech
Venkovská oblast je bezpečná, má nízkou mírou kriminality včetně 
organizovaného zločinu a dobrý přístup k pohotovostním službám 
(např. místní policie, hasiči, ambulance)
Řada dostupných kulturních akcí a aktivit
Dostupnost místních služeb (např. obchody, banky/bankomaty, mechanici)
Kvalitní podpora dětí, starších osob a osob se zdravotním postižením
Existence krátkých dodavatelských řetězců (možnost nakupovat přímo od 
výrobců, řemeslníků a místních trhů)
Kvalitní, energeticky účinné a cenově dostupné bydlení
Součinnost a spolupráce s ostatními venkovskými oblastmi a zeměmi 
(tj. výměny mezi občany žijícími ve venkovských oblastech v téže zemi nebo 
v jiných zemích)
Silný fond místních podniků a místních pracovních příležitostí / místního 
podnikání

12. Existují další charakteristiky, které přispějí k tomu, aby se venkovská oblast 
stala dlouhodobě atraktivním místem pro život, práci a návštěvu, které nebyly 
zmíněny ve výše uvedených otázkách?

Maximálně 2000 znaků

*
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Správa ve venkovských oblastech

Ve sdělovacích prostředcích se někdy zmiňuje, že se venkovská populace cítí moderní společností 
opomíjena. Cílem této části je posoudit váš osobní dojem.

13. Cítíte se být společností opomíjeni?
Ano
Ne

14. Pokud ano, proč? Ohodnoťte následující důvody od 1 (nejvýznamnější) do čtyř 
(nejméně významný)

1 2 3 4

Klesající příjem / nedostatek ekonomických příležitostí

Ztráta venkovských tradic a dědictví

Zhoršená infrastruktura a služby

Specifické potřeby lidí z venkova, které nejsou dostatečně zohledněny 
v politických rozhodnutích

Jiné? Upřesněte
Maximálně 1000 znaků

15. Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky?

naprosto 
nesouhlasím

spíše 
nesouhlasím

spíše 
souhlasím

naprosto 
souhlasím

nevím / 
není 

relevantní

Lidé z venkova se aktivně 
účastní tvorby politiky.

Při navrhování obecné 
a územní veřejné politiky je 
venkovským oblastem 
věnována zvláštní pozornost.

Volební místnosti jsou 
během voleb ve 
venkovských oblastech 
snadno dostupné.

Rozhodnutí přijatá na místní 
úrovni mají dopad na život 
lidí z venkova.

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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16. Jak lze podle vás lidi z venkova nejúčinněji zapojit do veřejné debaty a zajistit, 
že jejich názory budou vyslyšeny? Vyberte jednu možnost:

Průzkumy, jako je tento
Akce/debaty pořádané ve venkovských oblastech
Akce/debaty o venkovských oblastech pořádané v městských oblastech
Evropská občanská iniciativa (jakákoli iniciativa zahájená 7 občany v 7 
členských státech EU, která dosáhne 1 milionu podpisů, je předložena 
Komisi, která rozhodne o tom, jaké kroky podniknout)

Jiné (upřesněte)
Maximálně 1000 znaků

17. Jaké složky by měla obsahovat dlouhodobá strategie a akční plán EU pro 
budoucnost venkova? Vyberte šest možností.

5 až 5

Koordinace činností a vytváření sítí v rámci těchto činností všemi příslušnými 
orgány/ úrovněmi správy (EU, vnitrostátní, regionální a místní aktéři)
Strategie k dosažení cílů v oblasti klimatu, energetiky a biodiverzity
Strategie pro zajištění přístupu k udržitelným potravinovým systémům
Strategie pro zlepšení konektivity a digitálních řešení na podporu vytváření 
a rozvoje inteligentních vesnic
Strategie vytváření pracovních míst, podpora venkovského podnikání 
a inovací
Řešení demografických problémů včetně vylidňování, generační obnovy 
a genderových rozdílů
Požadavek, aby rozhodovací orgány zohledňovaly dopad politiky na 
venkovské komunity (tzv. „rural proofing“)
Zlepšování vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi a mezi 
venkovskými oblastmi navzájem
Zlepšování stávajících struktur spolupráce (místní, územní a nadnárodní sítě, 
platformy, akční skupiny atd.)
Zlepšování přístupu k infrastruktuře a službám
Zlepšení dostupnosti kvalitního bydlení
Strategie pro posílení místních/venkovských výrobních sítí

*

*
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18. Jak by podle vás politika na úrovni EU mohla podpořit venkovskou oblast, na 
niž myslíte, při řešení výzev a ve snaze co nejlépe využít příležitostí?

Maximálně 2000 znaků

Demografická statistika

Nakonec bychom vás rádi požádali o doplnění několika demografických údajů. Pomohou nám vyhodnotit 
reprezentativnost průzkumu. Vaše odpovědi jsou anonymní a budou zahrnuty do souhrnných statistik.

19. Pohlaví
žena
muž
jiné

20. Jste osobně nebo profesionálně zapojeni do:
zemědělství
lesnictví
zpracování a distribuce potravin
žádná z výše uvedených možností

21. Uveďte svůj rok narození:
Povoleny jsou pouze hodnoty do 9999.

22. V jaké zemi máte trvalé bydliště?
BE - Belgie
BG - Bulharsko
CZ - Česko
HR - Chorvatsko
DK - Dánsko
EE - Estonsko
FI - Finsko
FR - Francie
IE - Irsko
IR - Itálie
CY - Kypr
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LT - Litva
LV - Lotyšsko
LU - Lucembursko
HU - Maďarsko
MT - Malta
DE - Německo
NL - Nizozemsko
PL - Polsko
PT - Portugalsko
AT - Rakousko
EL - Řecko
RO - Rumunsko
SK - Slovensko
SI - Slovinsko
ES - Španělsko
SE - Švédsko

23. Uveďte své poštovní směrovací číslo:
Maximálně 10 znaků

24. Můžete nahrát dokument s dalšími relevantními připomínkami. Jeho obsah by 
měl být stručný a zaměřovat se na předmět konzultace.
Upozorňujeme, že nahraný dokument bude zveřejněn v celém rozsahu. 

Maximální velikost souboru je 1 MB.
Povoleny jsou pouze soubory typu pdf,txt,doc,docx,odt,rtf.

Respondenti se mohou rozhodnout odpovědět na řadu konkrétních otázek o dopadu společné zemědělské 
politiky (SZP) na územní rozvoj venkovských oblastí EU, zejména na jeho socioekonomické aspekty, 
včetně sociálního začlenění. Odpovědi přispějí ke konzultacím s občany a zúčastněnými stranami, které se 
promítnou do hodnocení dopadu SZP na společnost a hospodářství ve venkovských oblastech.

Byli byste ochotni odpovědět na některé další otázky týkající se dopadu společné 
zemědělské politiky na vyvážený územní rozvoj ve venkovských oblastech EU?

Ano
Ne

*
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Nepovinné doplňující otázky ohledně SZP:

Venkovské oblasti EU čelí různým sociálně-ekonomickým podmínkám a výzvám, včetně rozdílů v příjmech, 
zaměstnanosti, vzdělání, zdraví a  chudobě nebo přístupu k  sociálním a  environmentálním prostředkům 
a službám. Tyto rozdíly existují mezi územími v rámci členských států a mezi nimi a týkají se buď všech 
osob na daném území, nebo určitých kategorií „znevýhodněných“ skupin na tomto území. Posílení 
hospodářské, sociální a  územní soudržnosti snížením rozdílů mezi regiony, tj.  dosažení vyváženého 
územního rozvoje v EU, je důležitým cílem EU. Cílem společné zemědělské politiky (SZP) EU je přispět 
k vyváženému územnímu rozvoji ve venkovských oblastech prostřednictvím řady opatření, která podporují 
hospodářský rozvoj, růst, snižování chudoby a  sociální začleňování ve venkovských oblastech 
a  v  zemědělském, potravinářském a  lesnickém odvětví. Tato opatření jsou poskytována jako součást 
programů rozvoje venkova EU financovaných z  Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova 
(EZFRV - druhý pilíř SZP), ale přímé platby zemědělcům v  rámci Evropského zemědělského záručního 
fondu (EZZF - první pilíř SZP) mohou také hrát úlohu při udržování diverzifikovaného zemědělství 
a vyváženého územního rozvoje. Informace o  financování SZP naleznete na adrese: https://ec.europa.eu
/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_cs
 

Následujícími otázkami se snažíme získat informace a zpětnou vazbu o oblastech, na které se vztahuje hod
.nocení dopadu SZP na společnost a hospodářství ve venkovských oblastech

 

Mějte prosím na paměti, že průzkum se týká stávající SZP, která byla provedena po reformě v roce 2013 
prostřednictvím tzv.  „základních nařízení“:  (rozvoj venkova),  nařízení 1305/2013 nařízení 1306/2013
(horizontální otázky),  (přímé platby) a   (trhy). Průzkum se nezabývá nařízení 1307/2013 nařízení 1308/2013
návrhem Komise na SZP po roce 2020 (zejména COM(2018) 392 a COM (2018) 393).

ÚVODNÍ OTÁZKY

1. Uveďte, co pokládáte za hlavní hnací síly úspěchu při uplatňování stávajících 
nástrojů SZP a která opatření podle vás přispívají k vyváženému územnímu rozvoji 
venkovských oblastí EU.

1 až 11

Jasné a konkrétně zaměřené cíle SZP
Úroveň podpory příjmů v rámci prvního pilíře - EZZF
Úroveň podpory příjmů v rámci druhého pilíře - EZFRV
Dostupnost a míra spolufinancování v rámci druhého pilíře
Úroveň finančních pobídek
Zapojení regionů do programových opatření v rámci druhého pilíře
Kritéria způsobilosti a výběru pro přístup k opatřením SZP
Poradenství (kvalita, nezávislost) a předávání znalostí
Inovativní přístupy při poskytování environmentálních a společenských 
veřejných statků (např. přístup založený na výsledcích, kolektivní akce)

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2138-Evaluation-of-the-Common-Agricultural-Policy-s-impact-on-territorial-development-of-rural-areas-socioeconomic-aspects
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2138-Evaluation-of-the-Common-Agricultural-Policy-s-impact-on-territorial-development-of-rural-areas-socioeconomic-aspects
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32013R1305
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32013R1306
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32013R1307
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1308
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Opatření cílená na místní souvislosti/potřeby a k tomu náležitě přizpůsobená
Jiné (*)

(*) Pokud jste zvolili možnost „Jiné“, upřesněte:
Maximálně 300 znaků

2. Uveďte, jaké jsou podle vašeho názoru hlavní faktory při uplatňování stávajících 
nástrojů SZP a která opatření podle vás omezují jejich příspěvek k vyváženému 
územnímu rozvoji venkovských oblastí EU.

1 až 18

Nedostatečný příděl prostředků z rozpočtu
Nedostatečná úroveň finančních pobídek
Dostupnost a míra spolufinancování v rámci druhého pilíře
Potenciální překrývání s jinými fondy
Omezená dostupnost nezemědělské podpory
Zpoždění při vyplácení podpory
Zapojení regionů do přípravy programů
Nízké ambice příslušných opatření
Nedostatečná součinnost/soudržnost mezi opatřeními
Nedostatečné správní struktury, nedostatečná koordinace a nedostatečné 
kapacity (např. nedostatek personálu/zdrojů)
Nedostatek/kvalita/nezávislost poradenství pro zemědělce
Rozmanitost situací a potřeb (nepřizpůsobená opatření)
Příliš omezující kritéria způsobilosti a výběru
Nedostatečné soustředění podpory na jasné cíle
Administrativní složitost pro příjemce při podávání žádostí o opatření
Obavy příjemců o nadměrné kontroly
Nepřiměřená administrativní zátěž pro správní orgány
Jiné (*)

(*) Pokud jste zvolili možnost „Jiné“, upřesněte:
Maximálně 300 znaků

ÚČINNOST
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(Byly splněny stanovené cíle?)
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3. Do jaké míry přispívají příslušné nástroje a opatření SZP k vyváženému 
územnímu rozvoji venkovských oblastí EU?

do velmi 
značné 

míry

do 
značné 

míry

do 
určité 
míry

velmi 
málo

vůbec
nemám 

názor

Podpora programu LEADER 
a místního rozvoje (CLLD) [EZFRV 
M19]

Spolupráce [EZFRV M16]

Základní služby a obnova vesnic ve 
venkovských oblastech [EZFRV M07]

Poradenské služby, správa farem 
a pomocné služby [EZFRV M02]

Investice do hmotného majetku 
[EZFRV M04]

Platby pro oblasti s přírodními či 
jinými zvláštními omezeními (EZFRV 
M13 a EZZF]

Předávání znalostí a informační akce 
[EZFRV M01]

Platba pro mladé zemědělce[ EZZF]

Základní podpora příjmu (včetně 
režimu malých zemědělců 
a ekologizace) [EZZF]

Rozvoj zemědělství a podnikání 
[EZFRV M06]
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Zřizování seskupení a organizací 
producentů [EZFRV M09]

Podpora ekologického zemědělství 
[EZFRV M11]

Redistributivní platby (EZZF)

Sektorové programy (ovoce 
a zelenina, víno) [EZZF]

Dobrovolná vázaná podpora[ EZZF]

Dobrovolné závazky 
v agroenvironmentálně-klimatické 
oblasti (AEKO) [ EZFRV M10]

Lesnicko-environmentální 
a klimatické služby a ochrana lesů 
[EZFRV M15]
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4. Způsobuje podle vašeho názoru provádění jakéhokoli jiného nástroje a/nebo 
opatření SZP neočekávané nebo nezamýšlené (pozitivní/negativní) dopady, pokud 
jde o vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí EU? (vyberte jednu odpověď)

Pozitivní dopad (*)
Negativní dopad (*)
Žádný dopad
Nevím

(*) Pokud jste zvolili možnost „Pozitivní dopad“ nebo „Negativní dopad“, uveďte, 
o jaký nástroj a o jaké dopady se jedná a proč:

Maximálně 350 znaků

ÚČINNOST

 

(Byly příslušné náklady odůvodněné/přiměřené?)

5. Uveďte, které jsou podle vašeho názoru hlavní aspekty administrativních 
nákladů / administrativní zátěže při zavádění stávajících nástrojů a opatření SZP 
zaměřených na vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí EU.

1 až 10

Pro příjemce: komplikovanost podání žádosti o podporu (čas, znalosti, úsilí, 
smluvní poradenství)
Pro příjemce: doba mezi podáním žádosti o podporu a obdržením platby
Pro příjemce: čas a úsilí potřebné pro správní kontroly
Pro příjemce: četnost změn v politikách
Pro správní orgány: složitost řízení ve správním systému
Pro správní orgány: komplikace způsobené decentralizovaným 
administrativním systémem (např. když jsou aplikace nebo kontroly 
spravovány na regionální úrovni)
Pro správní orgány: náklady na správní kontroly pro řízení programu
Pro správní orgány: četnost změn v politikách
Pro správní orgány: lidské a finanční zdroje
Jiné (*)
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Uveďte nástroj nebo opatření, na který či které mají podle vás vliv vámi zvolené 
aspekty. (*) Pokud jste zvolili možnost „Jiné“, upřesněte, o které aspekty 
administrativních nákladů / administrativní zátěže se jedná:

Maximálně 350 znaků

SOUDRŽNOST

(Doplňují se příslušné nástroje SZP navzájem a/nebo doplňují jiné akce financované EU v jiných oblastech 
politiky?)

6. Poskytují různé nástroje a opatření SZP soudržný a doplňkový příspěvek 
k vyváženému územnímu rozvoji venkovských oblastí EU? (vyberte jednu odpověď)

do velmi značné míry
do značné míry
do určité míry
velmi málo (*)
vůbec ne (*)
nemám názor

Pokud jste zvolili možnost „velmi málo“ nebo „vůbec ne“, uveďte důvod a nástroje, 
které jste měli na mysli:

Maximálně 350 znaků

7. Do jaké míry poskytují nástroje a opatření SZP týkající se vyváženého územního 
rozvoje venkovských oblastí EU soudržný a doplňkový příspěvek s dalšími fondy 
EU a/nebo vnitrostátní, regionální/místní politikou relevantní pro vyvážený územní 
rozvoj?

zcela 
soudržný

většinou 
soudržný

do jisté míry 
soudržný

nesoudržný
nemám 

názor

Evropský fond pro regionální 
rozvoj (EFRR)

Evropský fond soudržnosti 
(CF/FS)

Evropský sociální fond (ESF)

Evropský námořní 
a rybářský fond (ENRF)
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Vnitrostátní politiky

Regionální/místní politiky

RELEVANTNOST

(Jsou cíle příslušných nástrojů SZP v souladu se skutečnými potřebami?)

8. Do jaké míry řeší příslušné nástroje a opatření SZP skutečné potřeby z hlediska 
vyváženého územního rozvoje venkovských oblastí EU? (vyberte jednu odpověď)

Ano, jsou velmi relevantní.
Ano, ale jsou relevantní jen do jisté míry.
Vůbec
Nemám názor.

PŘIDANÁ HODNOTA EU:

(Jaká je přidaná hodnota vyplývající ze zásahu (zásahů) EU v porovnání s tím, co bylo možno rozumně 
očekávat od členských států jednajících na vnitrostátní a/nebo regionální úrovni?)

9. Do jaké míry vytvářejí příslušné nástroje a opatření SZP přidanou hodnotu EU 
s ohledem na vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí EU? (vyberte jednu 
odpověď)

do velmi značné míry
do značné míry
do určité míry
velmi málo
vůbec
nemám názor

10. Jaké jsou podle vašeho názoru nejdůležitější přínosy SZP z hlediska 
vyváženého územního rozvoje, kterých členské státy/odvětví nemohou dosáhnout 
samostatně?

Maximálně 500 znaků
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