
Vize pro
venkovské oblasti

#RuralVisionEU

Čím se dnes budeme 

zabývat?

• Naše venkovská oblast

• Naše území
• Čím je výjimečná?

• Kam směřujeme? 

• Naše pravděpodobná budoucnost

• Kam se chceme dostat?

• Co nám umožní se tam dostat?

• Závěrečné shrnutí / další kroky
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Kterou oblast máme dnes 

na mysli?

Česká republika (bez velkých měst)
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Jaký má pro 

vás vaše 

venkovská 

oblast 

význam? 
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Jaký má pro vás vaše venkovská oblast 

význam?

www.menti.com

Kód 11 74 61 9

https://www.menti.com/s7yf35di35
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1. skupina: Sociální začleňování / vitalita, 

Infrastruktura/služby
2. skupina: Příjmy / práce / pracovní místa, 

Digitální/technologie, Základní zboží
3. skupina: Změna klimatu (dopad na území a dopad 

území), Životní prostředí
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Jaké jsou nejvýznamnější nedostatky?

1. skupina: Sociální začleňování / vitalita, Infrastruktura/služby

• Udržitelnost rozvoje na venkově (komunitní řešení, financování udržitelnosti – finanční náročnost)

• Dostupnost zdravotní péče (infrastruktura, lidské zdroje)

• Kultura (generační obměna – předávání tradic, finanční podpora, zánik spolků)

2. skupina: Příjmy / práce / pracovní místa, Digitální/technologie, Základní zboží

• Práce, pracovní příležitosti - práce ve venkovském prostoru obecně má nižší mzdy, pokud nebudou 

korporáty přenášet příležitosti mimo kanceláře v centru

• Ve všech výsečích je průřezovým problémem systém řízení státu

3. skupina: Změna klimatu (dopad na území a dopad území), Životní prostředí

• Problém se suchem (nutné řešení legislativních nedostatků – např. ústavní zákon o vodě; řešení 

technických opatření)

• Znečištění ovzduší

• Zastavění zemědělské půdy (zlepšení legislativy)
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Kde je nejvýznamnější potenciál?

1. skupina: Sociální začleňování / vitalita, Infrastruktura/služby

• rozvoj a udržení služeb ve vazbě na cestovní ruch (cestovní ruch jako hnací motor/zdroj financí)

• Využívání moderních technologií pro vzdělávání, zdravotnictví, komunitu na venkově

• Rozvoj terénních služeb (decentralizace)

2. skupina: Příjmy / práce / pracovní místa, Digitální/technologie, Základní zboží

• Digitální technologie

• Využívat odborníky na maximum

3. skupina: Změna klimatu (dopad na území a dopad území), Životní prostředí

• Větrná a vodní eroze

• Zalesňování

• Množství odpadů (povinné snižování skládkování)
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Jaké nezbytné 

podmínky jsou třeba k 

naplnění naší vize?  

• Cesty

• Kroky

• Podpora

• Příklady a příběhy
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Nezbytné 

podmínky 

a příběhy

- Zlepšit infrastrukturu, technickou a ekonomickou dostupnost, vysokorychlostní internet a n a to navázanou základní 

infrastruktury pro obyvatele 

- Zlepšit zdroje obecních rozpočtů (navýšit) pro lepší cestovní ruch

- Rozšíření terénních služeb (sociálních a zdravotních služeb, obchod) – osvědčilo se, je zbraní proti nízké dopravní 

obslužnosti, zapojování komunity do těchto služeb je důležité, může napomoci kvalitě života

- Rozpočtové určení daní (přestat znevýhodňovat malé obce) protože i toto má vliv na udržení služeb na venkově

- Příběh: Sdílení techniky ve více obcích – kompostárna, kanalizace (nezbytné stroje nakoupí 1 obec a pomáhá jiným 

obcím)

- Strategické dokumenty – jejich vzájemné respektování, diskuse nad nimi ze zdola nahoru 

- Podpora mezigenerační výměny

- Využívání evropských prostředků – zjednodušení

- Podpora lokální ekonomiky – určení plátcem daní, kam chce své daně směřovat

- Uznání MAS jako samostatných subjektů (např. i formou zákona) – bez nutnosti obhajování své existence

- Rozdělení kompetencí MAS a ostatních aktérů na venkově - všichni chtějí dělat všechno (formální dohody –

legalizace)

- MAS mohou být hybnou silou na venkově

- Snížení množství regionálních organizací, které působí v rámci rozvoje území – zvýšení efektivity stávajících –

nehledat důvody, proč něco nejde, ale hledat cesty

- Zvýšit zapojení místních aktérů (osobní iniciativy) – hledání vlastních cest řešení problémů (z vlastních zdrojů –

lidských i finančních) – musíme to udělat „MY“ – ne „ONI“, přirození leadeři – ukázka příkladů

- Využití opuštěných nemovitostí v centrech obcí – přestat zabírat zemědělskou půdu – využití brownfields v centrech 

měst, kde již je napojení na infrastrukturu, změna nastavené dotační politiky (např. změna na sociální bydlení)

- Usnadnění čerpání dotací pro obce – zpřehlednění – jeden portál na podání všech žádostí o dotace

- Pro omezení dopadů sucha a zrychlení adaptace krajiny – je nutná úprava legislativy (např. ústavní zákon o vodě jako 

v Izraeli) – všechna opatření realizovat ve vzájemném souběhu, zvýšit finanční částky za zábor zemědělské půdy

- Snižovat produkci odpadů – začít každý sám u sebe, neplýtvat; spalování odpadů a využití druhotné energie – tepla 

pro ohřev užitkové vody

- Eroze – nastavená dotační politika ukazuje efektivnost, lze vidět za poslední 3 roky změny

- Revize zákonných norem – protichůdné občas

- U podpory vzdělávání by se nemělo zapomínat na celoživotní vzdělávání. V souvislosti s rozšiřující se automatizací a 

využívání moderních technologií budou méně kvalifikované osoby patřit mezi ohroženou skupinu.



Vize pro
venkovské oblasti

#RuralVisionEU

Další kroky

• Sona.roskotova@szif.cz



Děkujeme vám za dnešní účast!

Naše společná práce bude předána Evropské komisi.



Údaje o semináři:

Pořadatel:

Celostátní síť pro venkov

Kontaktní e-mail:

Zuzana.dvorakova@mze.cz

Datum:

25.1.2021, 10:00-12:00

Název skupiny:

Partneři v rámci ČR

Počet účastníků:

[25 + 7 členů organizačního týmu]

Zvažované území:

Česká republika (bez velkých měst)




