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VáÏení ãtenáﬁi,
publikaci, kterou berete do rukou, Vás seznamuje s iniciativou Evropsk˘ch spoleãenství pro rozvoj
venkova LEADER, která je souãástí strukturální politiky Evropské unie a navazuje na strukturální
fondy.
Venkovské oblasti Spoleãenství mají ztíÏenou situaci pro rozvoj regionální dynamiky a jsou vystavovány mnoha problémÛm. Mezi tyto problémy se ﬁadí zejména stárnutí populace, odliv obyvatelstva do
mûst, nízké pﬁíjmy a úbytek pracovních pﬁíleÏitostí. Nûkteré venkovské oblasti trpí zaostáváním infrastruktury a ztíÏenou dostupností. Iniciativa LEADER mobilizuje místní subjekty k aktivnímu podílu na
vlastní budoucnosti na principu „zdola – nahoru“ a bere v úvahu malé projekty. Otevírá moÏnosti v˘mûny zku‰eností a vytváﬁení sítí spolupracujících organizací napﬁíã Evropou.
Tato publikace se zamûﬁuje na principy iniciativy LEADER i na její uplatnûní v jednotliv˘ch zemích
Evropské unie. Vyzdvihuje bohatou strukturu organizací Spoleãenství zapojen˘ch do této iniciativy
a úãast obyvatelstva na pﬁípravû a realizaci místních projektÛ. Dosavadní zku‰enosti ukazují, Ïe orientace obyvatel, místních organizací a úﬁadÛ na ﬁe‰ení problémÛ vlastní obce, oblasti, regionu aktivní
úãastí na projektech napomáhá strukturování demokratické obãanské spoleãnosti obcí a vytváﬁení soudrÏn˘ch a Ïivotaschopn˘ch regionÛ.
Pro pﬁípravu na strukturální fondy v této publikaci, váÏení ãtenáﬁi, naleznete mnoho pﬁíkladÛ, projektÛ a inspirací z ãlensk˘ch zemí Evropské unie, z vybran˘ch míst, kde jsou podmínky srovnatelné
s âeskou republikou.

Ing. Jiﬁí Vaãkáﬁ
ﬁeditel odboru realizace rozvojov˘ch programÛ
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Pﬁedmluva
Úãelem studie je seznámit zájemce s iniciativou Evropské unie pro rozvoj venkova LEADER a s podstatn˘mi faktory, které spoluutváﬁejí její podobu a v˘sledky.
Jedná se o poznatky, které nabudou na v˘znamu v období pﬁed pﬁedpokládan˘m vstupem âR do EU
a ihned poté. OkamÏikem vstupu totiÏ bude moci âeská republika vyuÏívat tytéÏ nástroje a formy pomoci jako ostatní ãlenské zemû a iniciativa LEADER v souãasné podobû bude jiÏ rozhodnû mezi tûmi, které
by âR mohla zaãít vyuÏívat.
První tﬁi kapitoly pﬁedstavují obsahovû soustﬁedné kruhy: v první kapitole je jádro – základní informace o iniciativû LEADER. Druhá obsahuje základní právní, finanãní a institucionální vazby, bez nichÏ
by se LEADER nemohl uplatnit.
Tﬁetí kapitola popisuje tzv. vzdálené okolí – souvislosti s V˘borem regionÛ a s institucemi mimo EU,
se zemûdûlskou a environmentální politikou Unie, podobnost s pﬁedvstupním programem SAPARD
a uplatnûní participativní demokracie a partnerství na místní úrovni (jakoÏto imanentních souãástí
implementace LEADER). Vyslovuje se tak k principÛm, které spoleãnû formují prostor koneãné úspû‰nosti strukturální politiky EU.
âtvrtá kapitola shrnuje a vyhodnocuje pﬁínosy z realizace programÛ LEADER v ãlensk˘ch zemích
Unie, poukazuje na nevyﬁe‰ené problémy a nenaplnûné pﬁíleÏitosti. Zãásti je pﬁitom porovnává s tuzemskou problematikou rozvoje venkova. Prezentují se zde i rozsáhlej‰í pﬁíklady z pûti ãlensk˘ch zemí –
popis politiky a praxe v rozvoji venkova ·panûlska, Skotska, Finska, ·védska a Irska (dal‰í pﬁíklady
jsou v prvních tﬁech kapitolách).
Vybrat pﬁíklady z 15 zemí Unie a z více neÏ 1000 oblastí, kde se LEADER uplatnil, nebylo snadné.
Zvolili jsme ty, které mají urãitou podobnost se situací v âR (napﬁ. soubûÏná existence národního programu obnovy venkova a programu LEADER), pﬁitom v‰ak nejsou mezi nejãastûji citovan˘mi
(Nûmecko, Rakousko). Mohou se tak stát inspirací pro úvahy o dal‰ím v˘voji politiky venkova a pro
uplatÀování pﬁedvstupního programu SAPARD.
Souãasnû se v pﬁíkladech prezentují zku‰enosti zemí s ﬁízen˘m rozvojem venkova z období pﬁed vstupem do EU (·panûlsko, Finsko, ·védsko), zku‰enosti zemû s rychle rostoucí ekonomikou (Irsko), s potﬁebou dobudovat regionální instituce na podporu rozvoje (Portugalsko), s hlubok˘mi tradicemi samosprávn˘ch funkcí a struktur obãanské spoleãnosti (Skotsko, ·védsko).
K terminologickému upﬁesnûní je tﬁeba uvést, Ïe v textu se oznaãení „iniciativa LEADER“ pouÏívá
hlavnû tehdy, jde-li o LEADER jako celek, v obecném smyslu nebo na úrovni celé Unie. Naproti tomu
v˘razem „program LEADER“ se obvykle míní národní nebo místní dokument, kter˘ obsahuje plán akcí
financovan˘ v rámci této iniciativy. Tento dvojí v˘znam je dÛsledkem faktu, Ïe LEADER dnes jiÏ neznamená pouze programov˘ dokument – moÏná mnohem víc je to koncepce, pﬁístup k organizování rozvoje venkova, filosofie aktivity a pomoci.

7

vstup

12.12.2001 10:09

Stránka 8

Pﬁínos z celého textu by nemusel spoãívat jen v získání poznatkÛ. PovaÏovali jsme za uÏiteãné vyuÏít
implicitní otázky, které iniciativa LEADER nabízí ãeskému ãtenáﬁi a proto na rozdíl od jin˘ch textÛ
vydávan˘ch v ediãních ﬁadách MMR obsahuje tato studie – kromû základní faktografie, pﬁíkladÛ a popisu nástrojÛ, pojmÛ a metodik – také autorské komentáﬁe, názory a hodnocení (zejména v kap. 3 a 4).
Tyto pasáÏe nemusí b˘t totoÏné se stanoviskem vydavatele – Ministerstva pro místní rozvoj âR. Mohou
v‰ak pﬁispût k odborné diskusi o pﬁipravenosti âR a ãeského venkova na uplatnûní iniciativy LEADER
po vstupu do Unie.
Autor studie uvítá dotazy a kritické pﬁipomínky na adrese tima@tima-liberec.cz.
Oldﬁich âepelka
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Kapitola 1
Charakteristiky iniciativy LEADER
1.1 Podstata iniciativy LEADER+
14. dubna 2000 schválila Evropská komise zásady urãené ãlensk˘m zemím EU pro novou iniciativu
Evropského spoleãenství LEADER+. Zkratka LEADER znamená „Links between Actions for the
Development of the Rural Economy“ – Propojení akcí pro rozvoj ekonomiky venkova. Jeho obsah
a dosah jde v‰ak daleko za tento název.
Je to jedna ze ãtyﬁ iniciativ Evropské unie zaji‰Èovan˘ch strukturálními fondy v období 2000 – 2006.
Legislativnû se opírá o ãlánek 20 Naﬁízení Rady ES ã. 1260/1999, Naﬁízení Rady ES ã. 1257/1999
a o Smûrnici Evropské komise ze 14. dubna 20001. Celkov˘ pﬁíspûvek pro LEADER+ bude v tomto
období ãinit 2,02 mld eur a bude poskytnut z Orientaãní sekce Evropského zemûdûlského orientaãního
a záruãního fondu (EAGGF).
LEADER+ je program, kter˘ navazuje na úspû‰né programy LEADER I a LEADER II. Poskytuje
podporu pilotním, integrovan˘m strategiím pro rozvoj venkovsk˘ch oblastí, podporuje spolupráci mezi
venkovsk˘mi oblastmi v jedné zemi nebo mezi více zemûmi a tvorbu sítí na celoevropské úrovni.
V materiálech Evropské komise se zdÛrazÀuje, Ïe LEADER+ není prost˘m pokraãováním iniciativy
LEADER II, platné v pﬁedchozím období. Ve sv˘ch cílech jde mnohem dál pﬁedev‰ím tím, Ïe podporuje vznik kvalitních a nároãn˘ch integrovan˘ch strategií pro rozvoj venkovsk˘ch celkÛ. Klade rovnûÏ
velmi siln˘ dÛraz na spolupráci a vytváﬁení sítí mezi venkovsk˘mi oblastmi. Jeho cílem je motivovat
a podporovat místní subjekty tak, aby uvaÏovaly o dlouhodob˘ch perspektivách svého regionu.
Integrované strategie rozvoje a dÛraz na spolupráci patﬁí k nejpronikavûj‰ím prvkÛm nové iniciativy.

1

Odkazy na tyto a dal‰í informaãní zdroje jsou v Pﬁíloze A.
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1.2 Obsahové zamûﬁení iniciativy
LEADER+ poskytuje podporu projektÛm rozvoje venkova. Finanãní prostﬁedky jsou v‰ak pﬁidûlovány prostﬁednictvím partnerství, které se naz˘vají místní akãní skupiny (Local Action Groups – LAG)2,
a na základû rozvojov˘ch strategií, které ﬁe‰í ‰iroké spektrum prioritních témat, jako jsou nové informaãní technologie, kvalita Ïivota, zhodnocování místních produktÛ, lep‰í vyuÏití pﬁírodních a kulturních zdrojÛ a rovné pﬁíleÏitosti pro Ïeny a mladé lidi. Místní akãní skupiny jsou ustaveny ãlensk˘mi
zemûmi na základû v˘bûrového ﬁízení.
Iniciativa obsahuje tﬁi tématické proudy – cílové aktivity:
Aktivita 1. Integrovan˘ rozvoj venkova – zejména:
a) Zv˘‰ení kvality Ïivota ve venkovsk˘ch oblastech
b) Co nejlep‰í vyuÏití místních pﬁírodních a kulturních zdrojÛ (s vazbou na program NATURA 2000)
c) Zhodnocení místní produkce zejména usnadnûním pﬁístupu na trh spoleãn˘mi akcemi mal˘ch
v˘robcÛ
d) VyuÏití know-how a nov˘ch technologií pro zaji‰tûní konkurenceschopnosti místních v˘robkÛ a sluÏeb
Pﬁednost se navíc dává strategiím, které pomáhají vytváﬁet nová pracovní místa a aktivity pro Ïeny
a mladé lidi. Obecnû platn˘ seznam priorit v‰ak mÛÏe ãlensk˘ stát roz‰íﬁit dle svého uváÏení.
Aktivita 2. Spolupráce mezi venkovsk˘mi oblastmi
Podporuje se jen v oblastech, které jiÏ byly vybrány pro cílovou aktivitu 1 a má dvû ãásti:
a) Podpora spoleãn˘m aktivitám uvnitﬁ ãlenské zemû

2

Název „Local Action Groups“ byl jiÏ dﬁíve (napﬁ. Slovníãek 2000) pﬁeloÏen do ãe‰tiny jako „místní akãní skupina“. V˘klad
ãlenÛ ‰védsk˘ch LAG v‰ak svûdãí spí‰ pro formulaci „skupina místního pÛsobení“ nebo „skupina pro místní akce“.
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b) Podpora mezinárodní spolupráce mezi ãlensk˘mi zemûmi anebo s tﬁetími zemûmi3
Tato spolupráce by mûla dosáhnout takového objemu, aby se spoleãn˘ projekt stal Ïivotaschopn˘m,
a mûla by podnítit vznik doplÀkov˘ch akcí v oblastech. Zejména nesmí spoãívat v pouhé v˘mûnû zku‰eností, n˘brÏ zahrnout realizaci spoleãného projektu.
Aktivita 3. Vytváﬁení sítû v‰ech venkovsk˘ch oblasti v Unii
Tato aktivita se t˘ká i oblastí, které nejsou pﬁíjemci podpory pro aktivity 1 a 2. Jejím úãelem je:
a) v˘mûna zku‰eností,
b) stimulování spolupráce mezi oblastmi a
c) poskytování informací o rozvoji venkova.
KaÏdá ãlenská zemû si vytváﬁí potﬁebnou strukturu, v níÏ mÛÏe fungovat národní síÈ LEADER. Její
organizátor by mûl za úkol:
■

shromaÏìovat, analyzovat a roz‰iﬁovat informace o dobré praxi, která se dá pﬁená‰et v rámci zemû,

■

organizovat síÈ,

■

organizovat v˘mûnu zku‰eností a know-how, zvlá‰tû smûrem k ménû rozvinut˘m oblastem,

■

poskytovat odbornou pomoc pro místní i mezinárodní spolupráci.
Nejãastûj‰í formou, v níÏ se tyto aktivity odehrávají, jsou informaãní a poradenská stﬁediska carre-

fours (podrobnûji odd. 2.2), av‰ak zãásti je realizují i místní rozvojové asociace (odd. 2.3). Na celoevropské úrovni existuje „Observatoﬁ venkovsk˘ch oblastí“, ﬁízená a financovaná Evropskou komisí.
Hlavní inovací, kterou pﬁiná‰í iniciativa LEADER+, je pﬁístup, jehoÏ vlastnosti se dají shrnout do
následujících kategorií:

3

V tomto ohledu se pro âR zdá b˘t potenciál iniciativy LEADER velmi nevyuÏit˘. MoÏní tuzem‰tí partneﬁi – napﬁíklad sdruÏení ãi svazky obcí – by mohli b˘t povzbuzováni, aby v ãlensk˘ch zemích EU hledali partnery pro mezinárodní pilotní projekty. Jde v‰ak o to, zda je v âR plnûna podmínka Evropské komise, totiÏ aby oblast, s níÏ se má v rámci cílové aktivity 2
spolupracovat, byla sama organizována pﬁístupem LEADER. Domníváme se, Ïe dostateãnû prÛkazné mechanismy a struktury se zde teprve vytváﬁejí. Napﬁíklad novû vzniklé kraje geograficky málo odpovídají designu LEADER a jejich instituce
(typu krajsk˘ch rad, v˘borÛ a komisí) neodpovídají struktuﬁe LAG. Podobnû je tomu i s venkovsk˘mi mikroregiony a sdruÏeními obcí, které zatím nenaplÀují koncept místního partnerství (bylo by to moÏné napﬁ. v pﬁípadû, kdyby místo svazku obcí
dle zákona o obcích vznikaly obecnû prospû‰né spoleãnosti, jejichÏ zakladateli budou mimo obce také dal‰í, podnikatelské
i nepodnikatelské subjekty).
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1. Vûcná ucelenost (integrita) aktivit – napﬁíklad:
■

podpora a odborná pomoc pﬁi rozvoji

■

‰kolení na rÛzn˘ch úrovních

■

zﬁízení, konsolidace a modernizace podnikatelsk˘ch subjektÛ

■

podpora produkce a marketing místních produktÛ a sluÏeb

■

podpora a roz‰íﬁení nabídky venkovské turistiky

■

ochrana a rozvoj pﬁírodních zdrojÛ a kulturního dûdictví

2. Orientace na programovou integraci – projekty a aktivity, vytvoﬁené s ohledem na rÛzné aspekty
programu, jsou zorganizovány do jediného, souhrnného plánu aktivit.
3. Místní pﬁístup – vycházející a uplatÀovan˘ v souladu se zdroji, potenciálem a oãekáváními oblasti, jíÏ se program t˘ká.
4. Pﬁístup zdola nahoru – smyslem je zapojit místní organizace a obyvatelstvo do procesu rozvoje.
5. Decentralizovan˘ management – za implementaci programu jsou odpovûdné místní akãní skupiny
(LAG), jeÏ jsou také vybaveny odpovídajícími pravomocemi.
6. Preference pilotních projektÛ – prÛkopnick˘ch, které se dají pﬁenést a uplatnit v jin˘ch venkovsk˘ch oblastech.
Pilotní charakter akcí spoãívá napﬁíklad:
■

ve v˘voji a uvedení na trh takov˘ch produktÛ a sluÏeb, které posílí jedineãnost lokality a upozorní
na ni,

■

v nov˘ch zpÛsobech práce, které umoÏní takovou kombinaci místních lidsk˘ch, pﬁírodních a finanãních zdrojÛ, jeÏ povede k lep‰ímu vyuÏití místního potenciálu,

■

v propojení ekonomick˘ch oborÛ, které jsou tradiãnû oddûlené (napﬁ. zemûdûlská prvov˘roba
a cestovní ruch),

■

v originálních formách zapojení místních obyvatel do rozhodovacích procesÛ4 a realizace projektÛ.
LAG ze stﬁedo‰védského kraje Smaland, kter˘ pokr˘vá území tﬁí okresÛ s 90 tis. obyvateli a velmi

nízkou hustotou 13 obyv. na km2, formuloval rozvojov˘ cíl „Ve spolupráci s obãany vytváﬁet nov˘, ekologicky udrÏiteln˘ zpÛsob Ïivota“. Jednou ze strategick˘ch cest je pomocí ‰kolení a moderních informaãních technologií „pﬁibliÏovat demokracii k domovu“. Jde vpodstatû o v˘kon obãansk˘ch práv pﬁímo

4

Anglick˘ v˘raz „decision-making“ se do ãe‰tiny bûÏnû pﬁekládá jako rozhodování ve smyslu „uãinit rozhodnutí“. V anglosaské tradici v‰ak „decision-making“ zahrnuje také pﬁípravu rozhodnutí (které pak mohou uskuteãnit formálnû zvolení zastupitelé). V tomto textu také pﬁekládáme „technical assistence“ jako odbornou pomoc, nikoliv technickou, která zejména v 90.
letech v âR implikovala hlavnû dodávky v˘poãetní a komunikaãní techniky, nikoliv dodávku informací a know-how.
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z domova, pﬁíp. z technicky vybaven˘ch místností v obcích, prostﬁednictvím moderní komunikaãní
techniky. Byl tak realizován projekt ochrany Ïivotního prostﬁedí omezením cestování: obyvatelé ze
vzdálen˘ch venkovsk˘ch obcí jsou se zastupiteli a úﬁedníky ve mûstû propojení audiovizuální technikou, coÏ se pﬁibliÏuje osobnímu kontaktu.
K dal‰ím projektÛm v‰ak patﬁí uchování místní kulturní identity tím, Ïe se podporují místní tradice
a vyuÏívají se pro cestovní ruch. Tak tﬁeba skupina Ïen s Virserumu peãuje o uchování a vyuÏívání
kuchaﬁsk˘ch receptÛ. Jin˘m projektem v téÏe oblasti je studium mezinárodního cestovního ruchu
v mûsteãku Högsby. ·kola má díky studiu po internetu (probíhá celosvûtovû) vynikající zázemí a kromû
toho zaji‰tûnu v˘mûnu studentÛ se ·panûlskem. BohuÏel mnoho absolventÛ ‰koly odchází mimo region, neboÈ jsou vysoce kvalifikovaní. Je tedy vidût, Ïe program schválen˘ místní akãní skupinou, mÛÏe
mít pod nûkolika jednotícími smûry obsahovû velmi rozmanitou skladbu.
Na omezení odchodu mlad˘ch lidí do vzdálen˘ch mûst je naopak zamûﬁen projekt ze severo‰védského venkova. Je zaloÏen na rozvoji místních znalostí, sebehodnocení a víry v budoucnost u dûtí ve
venkovsk˘ch ‰kolách. Ty jinak tradiãnû opou‰tûjí venkov a stûhují se do velk˘ch mûst. Projekt zahrnuje poznávání historie vlastní komunity, rozvíjí vzájemné kontakty dûtí, ‰koly, rodiãÛ a místních podnikÛ a má vést k pocitu, Ïe mlad˘ ãlovûk chce a mÛÏe Ïít tam, kde se narodil.
Podobnû je koncipován projekt v malé obci Hultsfred. Obec jej vytvoﬁila spojením obchodnû a spoleãensky silného projektu (poﬁádá se tu jeden z nejvût‰ích rockov˘ch festivalÛ na svûtû) s poskytnutím
objektu, v nûmÏ zhruba dvacet mal˘ch firem mlad˘ch lidí, kteﬁí by jinak z vesnice ode‰li, podniká
v rÛzn˘ch ãinnostech (pﬁíprava festivalu, potisk triãek, internetová burza hudebních nahrávek, poãítaãové aplikace atd.).

1.3 Z historie iniciativy LEADER
Iniciativa LEADER I (v letech 1991 – 1994) zdÛrazÀovala vytváﬁení sítí schopností jako regionálního rozvojového nástroje. SíÈ programu LEADER byla povaÏována za zdroj cenn˘ch vûdomostí a informací pro místní akãní skupiny (LAG) a pomohla celé ﬁadû venkovsk˘ch oblastí prorazit z izolace.
Koordinaãní jednotka programu LEADER I byla ustanovena, aby optimalizovala pohyb tûchto informaãních tokÛ a aby zajistila dostupnost informací o nejdÛleÏitûj‰ích akcích LAG programu LEADER
I co nejvût‰ímu poãtu lidí. Ale stejnû jako ostatní Iniciativy Unie (INTERREG, NOW, HORIZON atd.),
LEADER I nepomohl Ïádnou formální cestou mezinárodní spolupráci. Byl to program, kter˘ byl nad
lokálními rozvojov˘mi programy, ale nemûl b˘t komplikován explicitním nadnárodním rozmûrem.
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Brzy bylo zﬁejmé, Ïe celá ﬁada LAG v rÛzn˘ch zemích spontánnû navazuje kontakty s partnery v dal‰ích zemích. PrÛzkum v roce 1994 ukázal, Ïe se minimálnû jedna ze ãtyﬁ LAG programu LEADER
I zapojuje do nûkteré z forem spolupráce: v˘mûny zku‰eností, pﬁenosu inovací, spoleãn˘ch marketingov˘ch akcí, úãasti na tematick˘ch sítích atd.
Evropská komise vzala tento fakt v úvahu a vûnovala ãást zdrojÛ iniciativy LEADER II (1994 –
1999), konkrétnû 140 milionÛ eur na projekty mezinárodní spolupráce. Tyto zdroje pomáhaly skupinám
programu LEADER II spoleãnû navrhovat, vytváﬁet a prodávat v˘robky a sluÏby ve v‰ech oblastech
venkovského rozvoje.
Mezinárodní spolupráce v rámci LEADER II byla zhodnocena pozitivnû. Zcela jistû není povinná,
protoÏe mezinárodní projekty mohou b˘t velmi komplexní a jen velmi obtíÏnû implementovatelné, ale
LAG se doporuãuje zúãastnit se této spolupráce v pﬁípadû, Ïe jim tato pomÛÏe posílit jejich místní aktivity.
Zku‰enosti programu LEADER I také ukázaly, jak tûÏké je definovat spoleãn˘ projekt pro oblasti
oddûlené nejen vzdáleností, ale také kulturou, jazykem atd. I kdyÏ my‰lenka spolupráce vypadá zcela
jasná a zﬁejmá, partneﬁi z rÛzn˘ch zemích ãasto zji‰Èují, jak tûÏké je dohodnout se na spoleãn˘ch plánech a akcích tak, aby uspokojily jejich potﬁeby.
Evropská komise proto v rámci programu LEADER II zavedla mechanismus, kter˘ umoÏÀuje místním akãním skupinám, aby program pﬁed jeho zavedením do praxe ﬁádnû pﬁipravily. Tento mechanismus zabezpeãuje tzv. Evropská observatoﬁ, která pﬁedev‰ím cel˘ prÛbûh koordinuje a informuje v‰echny zúãastnûné o krocích, které je tﬁeba vykonat.
Pﬁi implementaci sv˘ch rozvojov˘ch projektÛ skupiny LAG zpoãátku zdÛrazÀovaly ãistû místní akce
(organizace partnerství, urãování siln˘ch a slab˘ch stránek dané oblasti, vymezení nutn˘ch akcí atd.).
To byl dÛvod, proã se mezinárodní spolupráce v rámci LEADER II rozvíjela jen velmi pomalu.
Rozbíhat se zaãala aÏ letech 1998 – 1999, kdy se tato spolupráce stala hlavním rozmûrem programu
LEADER II, v záﬁí 1999 se jiÏ více neÏ polovina pﬁíjemcÛ Iniciativy úãastnila alespoÀ jednoho z 280
mezinárodních projektÛ, vyuÏívajících financování Evropské komise.
Iniciativa LEADER II podporovala hlavnû tzv. pﬁenositelné inovaãní projekty, které demonstrovaly
nové pﬁístupy k rozvoji venkova, v˘mûnu zku‰eností a know-how a projekty mezinárodní spolupráce.
Celkovû byla vyhrazena ãástka zhruba 1,7 mld eur, byly podpoﬁeny akce 102 programÛ a bylo zﬁízeno
více neÏ tisíc skupin LAG a dal‰ích partnersk˘ch subjektÛ.
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Aplikace programu v‰ak neprobíhala v‰ude stejnû hladce a rychle. Napﬁíklad v Nûmecku byl LEADER II úspû‰nû zaveden i v nov˘ch spolkov˘ch zemích aÏ po celkem pomalém zaãátku. Program tam
v‰ak nejen pomohl vytvoﬁit nová pracovní místa, ale posílil také kulturní identitu venkovsk˘ch oblastí.
Pﬁehled podobností a rozdílÛ mezi LEADER II a LEADER+ je uveden ve srovnávací tabulce.
LEADER II

I. Cíle

LEADER+

Podporovat inovaãní,
ukázkové projekty
(multisektorální a integrované)
a roz‰iﬁovat je v rámci
Evropské unie

– Území, kde poãet obyvatel
nepﬁesahuje 100 000
II. Oblasti

– 7 nejodlehlej‰ích území bylo
financováno programem
REGIS II

Zachovat experimentální podstatu */
rozvojov˘ch strategií, av‰ak více zdÛraznit:
– kvalitní projekty
– trvale udrÏitelné úãinky
– strategie zaloÏené na sjednocujícím tématu, jeÏ
doplÀují hlavní programy a jsou pﬁenositelné do
jin˘ch oblastí
– projekty podporující vytváﬁení prac. míst.
– V‰echna území EU vãetnû nejodlehlej‰ích.
– âlenské zemû mohou roz‰íﬁit provádûní LEADER+ na jakákoliv venkovská území.
– Území kde je poãet obyvatel mezi 10 000
a 100 000 (s nûkter˘mi v˘jimkami).
– Území, která jsou dostateãnû velká z hlediska
lidsk˘ch a finanãních zdrojÛ.

III. Pﬁíjemci

Partnerství veﬁejn˘ch institucí
a soukrom˘ch organizací
(místní akãní skupiny a jiné
kolektivní orgány)

Místní akãní skupiny:
– partnerství veﬁejn˘ch institucí a soukrom˘ch
organizací
– socioekonomická partnerství a organizace

IV. Zamûﬁení

1.
2.
3.
4.

1. Strategie rozvoje venkova (zaloÏená na konkrétní problematice území, integrovaná a pilotní)
2. Meziregionální a pﬁeshraniãní spolupráce
3. Tvorba sítí

V. Spolupráce mezi
oblastmi

Mezinárodní spolupráce mezi
skupinami LEADER II z nejménû dvou zemí EU

Získávání zku‰eností
Programy obnovy venkova
Mezinárodní spolupráce
Tvorba sítí

– Meziregionální spolupráce v rámci jednoho
ãlenského státu.
– Mezinárodní spolupráce mezi venkovsk˘mi
oblastmi (vãetnû území, jeÏ nejsou pﬁíjemci
pomoci programu LEADER).

*/ Jak ale zdÛrazÀuje ve svém stanovisku5 k iniciativû LEADER V˘bor regionÛ (viz dále odd. 3.1), inovaãní charakter projektÛ nemÛÏe b˘t absolutní ãi úpln˘: co je inovaãní, to je sám akãní plán (pro rozvoj venkovského regionu) jako celek, nikoliv v‰echny jednotlivé projekty. ¤ada opatﬁení je potﬁebná
k udrÏení Ïivotaschopnosti, soudrÏnosti a vnitﬁních souvislostí celkového procesu rozvoje, aniÏ by
nesla prvky inovace.
5

Opinion of the Committee of the Regions of 17 February 2000 on Community Initiatives 2000-2006 – INTERREG, EQUAL,
LEADER+, Brusel 29. 2. 2000.
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1.4 Místní akãní skupiny
Místní akãní skupina (LAG) je jakoÏto ﬁídící a iniciaãní subjekt v˘znamn˘m prvkem iniciativy LEADER. Mûla by pÛsobit na dostateãnû malém území, které je geograficky, ekonomicky a sociálnû homogenní. V‰eobecn˘m pravidlem je, Ïe se LAG ustavuje na území, kde i v nejhustûji zalidnûn˘ch oblastech (cca 120 obyv./km2) neÏije více neÏ 100 tisíc obyvatel. Minimálním poãtem má b˘t 10 tisíc
obyvatel.
Doporuãuje se, aby partnerství vznikala konzultacemi pﬁedstavitelÛ místní komunity, volen˘ch orgánÛ samosprávy6 a podnikatelského sektoru a aby byla zaloÏena na co nejplnûj‰ím konsensu. Úkolem
tûchto skupin je navrhnout rozvojové strategie a nést poté odpovûdnost za jejich implementaci.
Skupiny musí mít z hlediska rozmanit˘ch socio-ekonomick˘ch sektorÛ vyváÏené a reprezentativní
sloÏení. V orgánu, kter˘ pﬁipravuje a pﬁijímá rozhodnutí, nesmí b˘t více neÏ polovina státních úﬁedníkÛ a volen˘ch funkcionáﬁÛ (samosprávy). Partneﬁi musí b˘t schopni navrhnout a implementovat rozvojové strategie spoleãnû. Skupina by se mûla shodnout v tom, které téma mÛÏe b˘t v dal‰ích ‰esti letech
úspû‰nû rozvinuto a jak˘ mechanizmus zaruãí nejvy‰‰í efekt relativnû mal˘ch dotací EU.
Místní akãní skupiny musí pﬁedloÏit strategii rozvoje venkova dané oblasti s ohledem na její pﬁírodní a kulturní dûdictví, posilování ekonomick˘ch podmínek a rozvoj potenciálu (capacity building) místní komunity. âlenské zemû pak po konzultaci s Evropskou komisí vyberou nejlep‰í strategie. Komise
podpoﬁí tvorbu sítí ve v‰ech venkovsk˘ch oblastech EU (cílová aktivita 3), ale nikoliv v‰echny projekty z cílov˘ch aktivit 1 a 2 (viz odd. 1.2).

6

V ﬁadû zemí EU se pﬁedstaviteli místní komunity nemíní zastupitelé zvolení formálními akty, n˘brÏ dÛvûryhodní obãané,
kteﬁí mají urãité postavení v místních spoleãenstvích, napﬁ. v odborech, v dobrovolnickém sektoru, v rámci etnick˘ch minorit a vÛbec ve struktuﬁe obãanské spoleãnosti. Podrobnûji viz oddíl 3.5.
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Místní akãní skupiny jsou podle smûrnice (viz pﬁíloha B) základními ﬁídícími orgány iniciativy LEADER. Základní poÏadavky na LAG jsou tedy:
1. Musí mít vyváÏené a reprezentativní sloÏení partnerÛ, vybran˘ch z rozliãn˘ch socio-ekonomick˘ch
sektorÛ.
2. Na rozhodovací úrovni skupiny nesmí b˘t více neÏ 50 % tvoﬁeno ze zástupcÛ státní správy a samosprávy.
3. âlenové LAG musí prokázat, Ïe jsou schopni vyvinout a implementovat rozvojovou strategii pro
danou oblast.
4. Relevance a úãinnost partnerství se hodnotí pﬁedev‰ím podle jasnosti a prÛhlednosti rozloÏení úkolÛ
a odpovûdností mezi ãleny partnerství. Musí b˘t zaruãena schopnost ãlenÛ provádût svûﬁené úkoly.
5. V‰ichni ãlenové LAG musí mít v dané oblasti své sídlo.
6. Skupina musí buì: a) zvolit finanãního a administrativního vedoucího, kter˘ bude schopen nakládat
s veﬁejn˘mi prostﬁedky a bude odpovûdn˘ za uspokojiv˘ prÛbûh partnerství, nebo b) vytvoﬁit právnû podloÏenou spoleãnou strukturu a systém závazn˘ch naﬁízení, která zajistí uspokojiv˘ prÛbûh
partnerství a schopnost LAG spravovat veﬁejné fondy.
Napﬁíklad ve ·panûlsku je vût‰ina LAG neziskov˘m sdruÏením s partnerstvím, které zahrnuje veﬁejn˘ sektor (zejména obce a sdruÏení obcí), soukrom˘ sektor (obchodní spoleãnosti, druÏstva apod.)
a obãanskou spoleãnost (kulturní spolky, fyzické osoby atd.).
Nizozemsk˘ LAG Zuid-West Drenthe zahrnuje kromû zvolen˘ch zastupitelÛ obcí a provincie zástupce podnikatelského sektoru, sektoru cestovního ruchu, zástupce místních organizací farmáﬁÛ, Kanceláﬁe
pro zemûdûlství a zahradnictví, SdruÏení mal˘ch obcí a celé ﬁady organizací, pÛsobících v oblasti Ïivotního prostﬁedí.
Také ve ·védsku je vût‰ina ze 12 schválen˘ch skupin sama dobrovoln˘m sdruÏením a má 12 – 40
ãlenÛ. ZdÛrazÀuje se, Ïe by ve skupinû mûlo b˘t stejné zastoupení Ïen a muÏÛ. Zrovna tak dÛleÏité je
zastoupení mlad‰ích a stra‰ích osob. KaÏd˘ LAG má svÛj plán, tyto plány se v‰ak vzájemnû mohou
velmi li‰it. Skupiny místního pÛsobení získávají finanãní prostﬁedky z EU (40%) a z tuzemsk˘ch zdrojÛ – státního rozpoãtu a místní regionální veﬁejné správy (60%). LAG mÛÏe realizovat vlastní projekty
nebo mÛÏe dávat peníze na projekty jin˘ch subjektÛ v oblasti svého pÛsobení.
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LAG v Högsby (·védsko) má 12 ãlenÛ: vedle pﬁedsedy jsou zde tﬁi zástupci z veﬁejného sektoru, pût
zástupcÛ ze soukromého sektoru a tﬁi z neziskového sektoru. LAG ‰védského okresu Sommenbygden
se skládá z 6 zástupcÛ samosprávn˘ch obcí, 2 zástupcÛ odborÛ, 1 zástupce místní poboãky Unie farmáﬁÛ, 2 farmáﬁÛ, zástupce Asociace pro rozvoj obce Boets a 2 zástupcÛ Spoleãnosti pro venkovské hospodáﬁství a zemûdûlství.
Místní akãní skupiny se povaÏují za jeden z originálních pﬁínosÛ iniciativy LEADER jak pro rozvoj
venkova a vyuÏívání strukturálních fondÛ EU, tak pro posilování demokracie na místní úrovni7.

1.5 Pﬁíjemci programu
Na rozdíl od programÛ LEADER I a LEADER II jsou v LEADER+ zahrnuty v‰echny venkovské
oblasti. Aby v‰ak byly zdroje Unie zamûﬁeny na nejpotﬁebnûj‰í lokality a aby bylo dosaÏeno maximálního úãinku, jsou fondy Unie pﬁidûlovány pouze omezenému mnoÏství venkovsk˘ch oblastí, a to na
základû otevﬁené, ale pﬁísné v˘bûrové procedury, kterou zaji‰Èují ãlenské zemû.
V˘bûrová kritéria jsou definována kompetentními národními institucemi s ohledem na cíle uvedené
ve smûrnici (viz pﬁíloha B)8. Spoleãná v˘bûrová kritéria se doplÀují o specifická kritéria, která by mûla
b˘t ‰ita na míru podmínkám Ïivotního prostﬁedí a jednotliv˘m cílÛm, kter˘ch by mûla implementace
programu LEADER+ v dané oblasti dosáhnout. Tato kritéria se poté stanou integrální ãástí programu,
kter˘ bude pﬁedloÏen Evropské komisi a bude pﬁedmûtem schvalování.
Jsou pﬁitom preferovány oblasti, které se neomezují na území jedné obce nebo jednoho správního
celku. V místech, která pokr˘vá LEADER+ a která nebyla nikdy pﬁedtím pﬁedmûtem zájmu programÛ
LEADER I a II, se pﬁijímají zvlá‰tní opatﬁení, aby se zajistil rovn˘ pﬁístup tûchto oblastí k iniciativû.
Koneãn˘mi pﬁíjemci pomoci jsou pak subjekty, jejichÏ projekty byly skupinou pﬁijaty do rozvojové
strategie, s níÏ skupina uspûla.

7

Koncepce, sloÏení, pÛsobnost a fungování místních akãních skupin jsou rovnûÏ souãástí pﬁíkladÛ z Irska (v oddílech 4.2.3
a 4.3), Skotska (1.6), ·védska (1.2 a 3.6) a dal‰ích.
8
„Cílem iniciativy LEADER+ je povzbuzovat ty, kteﬁí pÛsobí na venkovû, aby se zam˘‰leli nad dlouhodob˘m potenciálem
sv˘ch oblastí. SnaÏí se podporovat zavádûní integrovan˘ch, vysoce kvalitních a originálních strategií pro trvale udrÏiteln˘
rozvoj s cílem vyzkou‰et nové zpÛsoby podpory pﬁírodního a kulturního dûdictví, upevnûní ekonomického prostﬁedí s pﬁíspûvkem k tvorbû pracovních míst a zlep‰ení organizaãních schopností komunity.“
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1.5.1 Projekty podpoﬁené v oblasti Limerick (Irsko)
V odd. 1.2 a v pﬁíloze B je popsáno obsahové zamûﬁení programu. Jak se naplÀuje v praxi? V rámci
jedné oblasti se obecnû vzato jedná o obsahovû velmi rozmanité aktivity, které zdÛrazÀují svoji územní a vûcnou propojenost.
Typick˘m pﬁíkladem mÛÏe b˘t souhrn projektÛ v irském regionu Limerick (se stﬁediskem
v Ballyhoura), kde se realizovalo 13 projektÛ s tímto zamûﬁením:
– vytvoﬁení sítû komunitní péãe o star‰í osoby
– inovace dopravy na venkovû (veﬁejná doprava na irském venkovû je slabû zaji‰tûna a lidé, kteﬁí
nevlastní automobil, jsou tak znev˘hodnûni; proto pût potenciálních pﬁepravcÛ uskuteãnilo prÛzkum
poptávky, poté vytvoﬁilo sdruÏení a pﬁedloÏilo pilotní rozvojov˘ plán pro provozování dvou linek)
– spojení partnerÛ z veﬁejné správy, podnikatelského a dobrovolnického sektoru s cílem vytvoﬁit lidské
zdroje pro rozvoj informaãních a komunikaãních technologií (prakticky ‰lo o korespondenãní prÛzkum mezi absolventy ‰kol ve vûku 19 – 28 let s dotazem, nakolik ovládají poãítaãovou techniku
a byli by ochotni pÛsobit v lokalitû Ballyhoura, kdyby tam vznikly pracovní pﬁíleÏitosti zamûﬁené na
informatiku a komunikaci)
– marketing pro místní produkty urãené k v˘vozu (byla zji‰tûna moÏnost uplatnit místní jídla jako kozí
s˘r, domácí peãivo, cukráﬁské v˘robky a speciálnû upravovanou ‰unku a párky v anglickém
Manchesteru; vytvoﬁila se akciová spoleãnost místních v˘robcÛ, která se napojila na v˘znamného
irského distributora, aby pomohl s v˘vozem do Manchesteru; LEADER financoval ‰kolení a pﬁípravu pro plnûní norem, které umoÏnily získat v˘vozní licenci)
– projekt „ChuÈ Ballyhoury“ (regionální jídla s dÛrazem na pﬁírodní potraviny)
– znovuobnovení odrÛdy sadbov˘ch brambor (vãetnû ‰kolení a spolupráce pûstitelÛ)
– projekt vzdûlávání (místní akãní skupina ve spolupráci se vzdûlávacím stﬁediskem zorganizovala
v˘uku angliãtiny a problematiky venkova pro lidi, kteﬁí se podílejí na implementaci programu LEADER, vãetnû prohlídek míst pﬁímo v terénu)
– rozvojová strategie v oblasti cestovního ruchu spoleãnosti Rozvoj Ballyhoury (vãetnû opatﬁení pro
realizaci studijních cest po venkovû, jízdy na kanoích, orientaãního bûhu, v˘uky angliãtiny apod.)
– QUEST (zkratka ze slov kvalita, jedineãnost, vzestup, strategické plánování, vzdûlávání) – strategie
Ballyhoury pro pﬁemûnu místního turistického prÛmyslu (cílem projektu na léta 1997 – 99 bylo stimulovat 20
nejvût‰ích místních spoleãností cestovního ruchu k vytvoﬁení jednotného podnikatelského plánu a zv˘‰ení pﬁíjmu z cestovního ruchu; do projektu byly aktivnû zapojeny spoleãnosti s Bádenska – Württemburska v SRN)
– pﬁenos zahraniãních zku‰eností s rozvojem vesnice do Ballyhoury, úãast místních pracovníkÛ na
semináﬁích (s uplatnûním konzultací s veﬁejností a SWOT anal˘zy v dobû pﬁíprav)
– rozvoj vesnice (cílem bylo navrhnout inovaãní program udrÏitelného rozvoje, kter˘ by slouÏil jako
pilotní projekt ovûﬁovan˘ ve venkovské oblasti s mal˘mi vesnicemi a celkem 2 – 3 tis. obyvateli;
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LEADER financoval spolupráci s experty z venkovsk˘ch oblastí ve Walesu a Bádensku –
Württembursku; projekt obsahoval audit vesnice, vypracování posudku na rozvojovou strategii
a dohodu o spoleãném postupu oblastí)
– podpora iniciativy pro udrÏiteln˘ rozvoj (Ballyhoura velice získala z pﬁenosu know-how z oblastí
v SRN a Walesu; cílem tohoto projektu bylo opût vyuÏití jejich zku‰eností pﬁi optimalizaci pﬁíleÏitostí k hospodáﬁskému rozvoji)
– úãast zástupce spoleãnosti Rozvoj Ballyhoury na místním plánování a na oceÀování území pro plánování dal‰ího rozvoje.
I struãn˘ v˘ãet ukazuje, Ïe obsah pﬁijat˘ch projektÛ je jako celek velmi podobn˘ koncepci integrovan˘ch projektÛ preferovan˘ch ãesk˘m programem obnovy venkova, kter˘ mÛÏe pokraãovat v rámci
opatﬁení 2.1 a 2.2 programu SAPARD. Iniciativou LEADER jsou plnû podporovány projekty, které
nemusí b˘t sv˘m obsahem pﬁevratné a objemem velké. DÛleÏité zﬁejmû je, Ïe uspokojují zcela urãitou
potﬁebu místního obyvatelstva.
V˘hodou je, kdyÏ mají „pilotní“ (prÛkopnick˘) charakter, obsahují prvky meziregionální spolupráce
(pﬁenos zku‰eností z rozvinutûj‰ích oblastí) a smûﬁují k rÛstu ãi udrÏení zamûstnanosti, k podpoﬁe místní produkce a dal‰ím prioritním efektÛm. NejdÛleÏitûj‰í pro zaﬁazení konkrétního projektu je zﬁejmû
jeho kvalita (propracovanost) a ov‰em pﬁijatelnost pro místní akãní skupinu, která jej zaﬁadí nebo nezaﬁadí do strategie, s níÏ se hlásí do soutûÏe o podporu9.

1.5.2 Pﬁíklady podpory místních produktÛ iniciativou LEADER
Od projektÛ zamûﬁen˘ch na diversifikaci zdrojÛ pﬁíjmu a posílení místní ekonomiky se nûkdy oãekává pﬁedev‰ím tvorba nov˘ch pracovních míst. Zku‰enosti iniciativy LEADER v‰ak ukazují, Ïe typiãtûj‰ím pﬁípadem je zlep‰ení marketingu a odbytu produkce, kterou vytváﬁejí jiÏ existující firmy a pracovníci. âasto jde o vytvoﬁení obchodní spolupráce a o hodnotu pﬁidanou k pÛvodnímu v˘robku jeho
zpracováním, balením a prodejem ve stávajících kapacitách. Je to patrné i na pﬁíkladech, které se t˘kají místních produktÛ – jedné z oblíben˘ch kategorií podpory EU.
Zemû:

Dánsko

Název projektu:

Dívej se, co jí‰ – agropark

9

V‰imnûme si v pﬁehledu sedmi (a je‰tû více pûti) posledních projektÛ, jak zﬁejmû strategick˘ zámûr – dostat do oblasti zahraniãní náv‰tûvníky – je rozdûlen do nûkolika projektÛ, které získaly podporu místní akãní skupiny.
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Agropark je zaﬁízení pro zpracování, skladování a prodej masa na jediném místû.
Farma je pﬁístupná veﬁejnosti, která se mÛÏe pﬁesvûdãit, v jak˘ch podmínkách
dobytek Ïije a hlavnû co lidé sami budou jíst. Obchod pﬁipojen˘ k farmû prodává
také v˘robky okolních farmáﬁÛ.

DosaÏené efekty:

Vytvoﬁení sítû farmáﬁÛ chovajících dobytek. Hodnota pﬁidaná k produkci masa jeho
bouráním na místû, balením a prodejem. Posilování vztahÛ mezi spotﬁebiteli
a v˘robci.

Zemû:

Irsko – oblast South Kerry

Název projektu:

Bia Na Rí: obchodní propojení mezi mal˘mi producenty potravin a velk˘mi prodejci

Struãn˘ popis:

Jde o malou obchodní spoleãnost, která se specializuje na dodávky irského farmáﬁského s˘ra na trhy v Evropû, vãetnû nejlep‰ích hotelÛ a restaurací ãi velkoprodejen
potravin. Spoleãnost rovnûÏ zprostﬁedkovává kontakt mezi mal˘mi v˘robci a kupci
specialit.

DosaÏené efekty:

Spolupráce v˘robcÛ. Proniknutí na velké trhy. Efekt pro dal‰í dodavatele a odbûratele specialit.

Zemû:

Irsko – oblast South Kerry

Název projektu:

Diverzifikace pro farmáﬁe: ozdobné listy

Struãn˘ popis:

Cílem projektu bylo vyvinout Ïivotaschopnou komerãní alternativu k tradiãní
zemûdûlské ãinnosti. Rostliny jako eukalyptus a rÛzné druhy vﬁesu pûstují místní
farmáﬁi a dodávají je v˘robcÛm kytic.

DosaÏené efekty:

Spolupráce mezi farmáﬁi. DoplÀková mimosezónní ãinnost.

Zemû:

Itálie – horská oblast Piemontu

Název projektu:

Nová ãinnost farem: pûstování léãiv˘ch rostlin

DosaÏené efekty:

Diverzifikovaná produkce farem. Vytvoﬁení v˘robních ﬁetûzcÛ.

Rozpoãet

579 tisíc ECU

Zemû:

Rakousko – oblast Korutany

Název projektu:

Nová podpora pro místní druh s˘ra

Struãn˘ popis:

Rozhodnutí obnovit v˘robu místního druhu s˘ra na alpsk˘ch pastvinách vedl ke
kolektivnímu zájmu o osud oblasti a k novému zpÛsobu spolupráce. V˘roba s˘ra
vytvoﬁila nejen nové ekonomické pﬁíleÏitosti pro mléãné farmy a nájemce pÛdy,
n˘brÏ zpÛsobila i dynamick˘ rozvoj spolupráce.
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Produkce místní speciality. DoplÀkov˘ zdroj pﬁíjmÛ. Revitalizace horsk˘ch pastvin
a s tím spojená obnova image oblasti a zv˘‰ení turistické atraktivnosti. Spolupráce
v podnikání. Pochopení v˘znamu partnerství.

Zemû:

Finsko

Název projektu:

·kolení v maloobjemové produkci vína z ovoce a lesních plodÛ

Struãn˘ popis:

·kolení poskytlo farmáﬁÛm a nov˘m zájemcÛm a podnikání základní znalost v˘roby vína z ovoce a lesních plodÛ a prostﬁedek k úspû‰nému komerãnímu rozvoji této
aktivity.

DosaÏené efekty:

Rozvoj podnikání. DoplÀkov˘ zdroj pﬁíjmÛ.

Zemû:

·védsko – Sommenbygden

Název projektu:

Hovûzí z Ydre

Struãn˘ popis:

V obci Ydre se sdruÏili ãtyﬁi malí farmáﬁi, aby spoleãnû nabízeli hovûzí maso získávané zpÛsobem blízk˘m ekologickému chovu. SdruÏení umoÏÀuje nabízet
obchodním ﬁetûzcÛm dostateãnû velk˘ objem produkce, pﬁiãemÏ dosahuje o 10 –
15 % vy‰‰í ceny neÏ je obvyklé.

DosaÏené efekty:

Ekonomické zhodnocení existujícího zpÛsobu produkce masa se známkou kvality.
DosaÏení synergického efektu spoluprací farmáﬁÛ. BliÏ‰í kontakt mezi v˘robci
a spotﬁebiteli.

Zemû:

·védsko

Název projektu:

Pﬁemûna koníãku na podnikatelskou ãinnost – stenforská rozvojová kuchynû

Struãn˘ popis:

Pût Ïen z farem zaloÏilo komunitní kuchyni, která umoÏnila vyrábût na komerãní
bázi místní pokrmy podle rodinn˘ch receptÛ. Zástupci 17 firem – uÏivatelÛ kuchynû – se podílejí na ﬁízení projektu, provádûjí kontrolu kvality, skladování a marketing.

DosaÏené efekty:

Zabránûní odchodu z vesnice zaji‰tûním alternativního zdroje pﬁíjmÛ. Ekonomické
zhodnocení místního know-how.

Zemû:

Velká Británie – Anglie

Název projektu:

HOOBS – historie piva a pivovarnictví

Struãn˘ popis:

Projekt vedl k pﬁemûnû pivovaru na fungující muzeum s prezentací historie piva
a pivovarnictví a od roku 2000 pokraãuje zakládáním regionálního pivovarského
okruhu.

DosaÏené efekty:

ZaloÏení komunitní skupiny. Propagace místní tradice, atrakce pro náv‰tûvníky
regionu.
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Zemû:

Velká Británie – pobﬁeÏí severního Skotska

Název projektu:

Highland Wildwoods – pûstování hub Shiitake

Struãn˘ popis:

Houby Shiitake jsou exotické japonské houby, dováÏené bûÏnû ze zahraniãí. Dvû
zakladatelky spoleãnosti Highland Wildwoods mají v úmyslu prorazit na tento trh
kvalitními místními produkty za rozumnou cenu. Houby jsou pûstovány na bﬁezov˘ch ‰palcích.

DosaÏené efekty:

Zdroj pﬁíjmÛ.

Jin˘mi projekty jsou obnova v˘roby chleba podle starého klá‰terního receptu (Itálie), myslivost jako
pﬁíleÏitost k pﬁímému prodeji zemûdûlsk˘ch produktÛ (Portugalsko), vyuÏití starého postupu pﬁi v˘robû papíru z textilních vláken (Portugalsko). Z pﬁehledu je patrné, Ïe základem ﬁe‰ení podporovaného ze
zdrojÛ Unie mohou b˘t jednoduché marketingové zámûry, které v‰ak aktivizují místní obyvatele a otvírají prostor pro spolupráci.

1.6 Proces programování
Proces programování v iniciativû LEADER prochází v‰eobecnû tûmito kroky:

■

Zveﬁejnûní smûrnice

■

Konzultace a vytváﬁení partnerství na státní/regionální/místní úrovni

■

Pﬁíprava programu

■

Operaãní program ãlenské zemû, Programov˘ dodatek nebo Globální grant */

■

Zkoumání a pﬁijetí programu Evropskou komisí

■

Jmenování monitorovacího v˘boru

■

V˘bûr místních programÛ

■

V˘bûr projektÛ spolupráce

*/ Jak známo, operaãní program obsahuje ucelen˘ soubor priorit sestaven˘ch z vícelet˘ch opatﬁení.
Priority mohou b˘t realizovány ze zdrojÛ jednoho ãi více fondÛ, jednoho ãi více existujících finanãních instrumentÛ a ze zdrojÛ Evropské investiãní banky. V pﬁípadû programu LEADER+ jde o financování z Orientaãní sekce EAGGF. Integrovan˘ operaãní program je operaãní program financovan˘
z více neÏ jednoho fondu.
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LEADER + PROCES PROGRAMOVÁNÍ
Odpovûdné orgány

Fáze
Uveﬁejnûní vyhlá‰ky
ãlensk˘m zemím

Evropská komise

Konzultace partnerství
na národní/regionální/místní
úrovni

âlenské zemû
Regiony
Místní, veﬁejní a soukromí partneﬁi

Pﬁíprava programu
nebo
Operaãní
program

Globální
grant

LhÛta
kvûten 2000

kompetentní orgány povûﬁené
ãlenskou zemí
kompetentní orgány povûﬁené
ãlenskou zemí

6 mûsícÛ po uveﬁejnûní v Úﬁ. vûst.

Pﬁezkoumání programu
a jeho schválení

Evropská komise

5 mûsícÛ po pﬁedloÏení progamu

Ustanovení
Monitorovacího v˘boru

âlenská zemû

(Programov˘ doplnûk)

nespecifikováno

Orgány povûﬁené ãlenskou zemí

3 mûsíce po schválení programu

Zaãátek pﬁijímání návrhÛ
na v˘bûrovou
proceduru místních programÛ

Orgány povûﬁené ãlenskou zemí

nespecifikováno

V˘bûr místních programÛ

Orgány povûﬁené ãlenskou zemí

2 roky po schválení programu

Programov˘ doplnûk

Zaãátek pﬁíjímání návrhÛ
na v˘bûrovou
proceduru projektÛ spolupráce

Orgány povûﬁené ãlenskou zemí

v˘bûr programÛ spolupráce

Orgány povûﬁené ãlenskou zemí
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Programov˘ dodatek je souãást jednotného programového dokumentu, kter˘ je schvalován
Evropskou komisí a obsahuje stejné informace, jaké jsou uvedeny v rámci podpory Spoleãenství
a v operaãním programu. Formu jednotného programového dokumentu má zejména podklad pro pomoc
poskytovanou ãlensk˘m zemím v rámci CílÛ 2 a 3.
Podle ãlánku 27 Naﬁízení Rady (ES) ã. 1260/1999 o Strukturálních fondech10 mÛÏe ãlenská zemû
pﬁedat realizaci a ﬁízení ãásti pomoci EU schválenému a zku‰enému zprostﬁedkujícímu orgánu, vãetnû
orgánÛ místní samosprávy, orgánÛ regionálního rozvoje nebo nevládní organizaci, a to pﬁedev‰ím
k podpoﬁe místních iniciativ rozvoje. Globální grant lze vyuÏít pro realizaci inovaãních opatﬁení a iniciativ Spoleãenství (viz odd.2.1).

1.6.1 Struktura programu LEADER na národní úrovni
Obecná struktura návrhu programu LEADER na národní úrovni je podle smûrnice (viz pﬁíloha B) tato:
1. Definice oblasti, do které by mûla podpora programu smûﬁovat, pouÏitá kritéria.
2. Anal˘za situace v oblasti.
3. Ex ante hodnocení podle ãlánku 41(2) V‰eobecného naﬁízení.
4. Cíle, jichÏ by mûlo b˘t uplatnûním iniciativy dosaÏeno, strategie k jejich dosaÏení, spojitost s ostatními programy rozvoje venkova.
5. Pro kaÏdou aktivitu: cíle, prioritní téma (témata) pro Aktivitu 1, souhrnn˘ popis opatﬁení, která by
se mûla realizovat, vãetnû informací nezbytn˘ch pro kontrolu shody se tﬁemi aktivitami iniciativy,
které se se státní pomocí zavádûjí, a dopad realizace.
6. Finanãní plán pro kaÏdou prioritu podle roku a zdroje financování. Ukazatele financování ze strany
Spoleãenství pﬁedpokládané v oblastech s Cílem 1 a 2.
7. Kritéria pro v˘bûr místních akãních skupin, procedur a ãasového prÛbûhu.
8. Opatﬁení pro informování potenciálních pﬁíjemcÛ a jako souãást realizace i opatﬁení pro informování veﬁejnosti.

10

Tento dokument b˘vá oznaãován jako V‰eobecné naﬁízení, coÏ pouÏíváme i na nûkter˘ch místech této studie.
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9. Tvorba opatﬁení a jmenování kompetentních orgánÛ urãené ãlenskou zemí pro implementaci, ﬁízení (vãetnû finanãního ﬁízení) a monitoring
a) územních rozvojov˘ch strategií
b) spolupráce
c) provozu sítí a jejich vazby na Evropskou observatoﬁ
10. Administrativní opatﬁení, podrobná pravidla a procedury pro kontrolu intervencí.
11. Opatﬁení pro vyhodnocení
12. Zpráva o akcích, podniknut˘ch za úãelem konzultace partnerÛ v programu a opatﬁení, zavedená pro
jejich konzultaci a úãast v monitorovacím v˘boru.
13. Shoda intervence s ostatními politikami Spoleãenství.
Návrhy programÛ musí pﬁedev‰ím jasnû ukazovat silné a slabé stránky daného regionu a jeho potenciál. Dal‰í velmi dÛleÏitou obsahovou ãástí je uvedení specifick˘ch cílÛ pro implementaci programu
LEADER+ a jejich vztah k ostatním politikám rozvoje venkova, které byly, jsou nebo budou zavádûny
v ãlenské zemi nebo v uvaÏovaném regionu. Podstatnou ãástí návrhu je i zam˘‰lená strategie pro dosaÏení tûchto cílÛ, pﬁidaná hodnota plánovan˘ch opatﬁení a jejich vliv na okolí. Tato anal˘za musí b˘t
obsahovû shodná s v˘sledky ex-ante hodnocení programu, provedeného podle âlánku 41 V‰eobecného
naﬁízení. Ex-ante hodnocení se stává integrální souãást programu.
Jednotlivé zemû formulují národní programy rozvoje venkova. Tak napﬁíklad ve ·védsku11 obsahuje
program rozvoje venkova na léta 2000 – 2006 dvû priority:
1. Ekologicky udrÏiteln˘ rozvoj venkova (zahrnuje 11 opatﬁení ve prospûch farmáﬁÛ, kteﬁí uskuteãÀují
veﬁejnû prospû‰né ãinnosti).
2. Ekonomicky a spoleãensky udrÏiteln˘ rozvoj venkova (zejména zv˘‰ení konkurenceschopnosti,
podpora mlad˘ch farmáﬁÛ, ‰kolení, investice do zpracování produktÛ a marketingu, podpora cestovního ruchu a uchování kulturního dûdictví venkova).
Pﬁi podávání svého programu informuje ãlenská zemû Komisi o poãtu místních akãních skupin, kter˘
by chtûla vybrat. MÛÏe se rozhodnout pro národní nebo regionální selekci. V obou pﬁípadech je v‰ak
nezbytné zajistit prÛhlednost procedur a garantovat rovnou soutûÏ mezi LAG.

11

Celkem 8,9 mil. obyvatel, z toho ãtvrtina Ïije na venkovû (údaje pﬁevzaty ze ‰védského národního programu).
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âlenská zemû mÛÏe v pﬁípadû potﬁeby zajistit více neÏ jedno v˘bûrové kolo, a to pﬁedev‰ím v oblastech, kde se LEADER+ snaÏí proniknout do nov˘ch oblastí. V tomto pﬁípadû lze poskytnout del‰í
ãasové limity pro v˘bûr. Ve v‰ech pﬁípadech v‰ak musí b˘t teritoria vybrána do dvou let od schválení
kritérií.
Nabídky pﬁedkládá zásadnû ãlenská zemû Evropské komisi. DÛleÏité je, Ïe ãlenské zemû se mohou,
pokud jde o formu, rozhodnout pro operaãní program, anebo pro globální grant (viz napﬁ. Irsko v roce
1991).
Evropská komise schvaluje programy nejpozdûji do 5 mûsícÛ od pﬁijetí Ïádostí a rozhoduje o pﬁidûlení finanãních prostﬁedkÛ z Orientaãní sekce EAGGF podle ãlánku 28 V‰eobecného naﬁízení.
Pro ilustraci institucionálního zabezpeãení a komplexnosti programu je uveden pﬁístup státní správy
ve Skotsku12.

1.6.2 Skotská aplikace pﬁístupu LEADER
Skotsko13 mûlo v pﬁedchozím programovacím období svÛj plán rozvoje venkova, kter˘ byl rozvíjen
na národní i regionální úrovni. Celonárodní plán zahrnoval tﬁi opatﬁení spojená se spoleãnou zemûdûlskou politikou EU: agro-environmentální koncepci14, podporu trvale udrÏitelného zemûdûlského podnikání v nev˘hodn˘ch oblastech a lesnictví. Dílãí plán pro jeden region (Lowland v jiÏním Skotsku)
obsahoval vybraná opatﬁení, která mohla b˘t podporovaná Záruãní sekcí EAGGF, zatímco v jiném regionu (Highlands and Islands) se realizovala opatﬁení financovaná z Orientaãní sekce.
V roce 1991 svûﬁil Skotsk˘ úﬁad15 kompetence pro ekonomick˘ rozvoj mûstsk˘ch i venkovsk˘ch
oblastí dvûma rozvojov˘m agenturám: Scottish Enterprise (pro jiÏní ãást Skotska) a Highlands and
Islands Enterprise (HIE). Tyto agentury jsou ve své ãinnosti podporovány sítí nezávisl˘ch, soukrom˘ch
místních podnikatelsk˘ch spoleãností (Local Enterprise Company – LEC), které jsou najímány pro
v˘kon rozvojov˘ch a vzdûlávacích funkcí a pro zaji‰tûní místního vkladu do rozvoje oblasti jako celku.

12

Celou pﬁípravu národního programu a hodnocení jeho pﬁínosÛ ukáÏeme na pﬁíkladu Irska v samostatném oddíle 4.3.
Domníváme se, Ïe takov˘ pﬁíklad je lep‰í zaﬁadit aÏ poté, co budou diskutovány v‰echny relevantní pojmy a nejrÛznûj‰í
aspekty problematiky.
13
V zemi Ïije 5,1 mil. obyvatel, z toho zhruba tﬁetina na venkovû.
14
Je rovnûÏ souãástí programu SAPARD. Jedná se o zemûdûlskou ãinnost spojenou s ochranou Ïivotního prostﬁedí, pﬁíp.
s obnovou krajiny.
15
Dﬁívûj‰í podoba britského „Ministerstva pro Skotsko“, nyní Úﬁadu skotské exekutivy pﬁi Skotském parlamentu.
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Jin˘mi slovy, vláda schválila dvû rozvojové agentury jakoÏto implementaãní orgány pro program LEADER a tyto agentury oznaãily oblasti jednotliv˘ch LEC za oblasti LEADERu a LEC za vedoucí agenturu v kaÏdé oblasti pokryté místní akãní skupinou (tj. LAG).
V regionu Highlands and Islands byl program LEADER II uplatnûn prostﬁednictvím devíti místních
akãních skupin. HIE zároveÀ fungoval z povûﬁení Skotského úﬁadu jako prostﬁedník pro financování
formou globálního grantu Evropské komise
Program byl v rámci Evropské unie takﬁka vzorov˘ svou decentralizovanou administrativou, ale
navíc se ukázal jako velmi úspû‰n˘ v tvorbû inovativních pﬁístupÛ, t˘kajících se celé ﬁady dílãích opatﬁení a také velmi dobr˘ch projektÛ pﬁeshraniãní spolupráce. Jedním z rozhodujících faktorÛ úspûchu
byla konsolidace dynamické fáze rozvoje, nastartované ãtyﬁmi místními akãními skupinami je‰tû v programu LEADER I. Úspûchu bylo dosaÏeno prostﬁednictvím kvalitních místních sítí a pﬁebírání dobr˘ch
modelÛ. Dal‰ím dÛleÏit˘m faktorem byla vysoká úroveÀ zapojení veﬁejnosti, podporovaná politikou
HIE, která byla zamûﬁena na komunitní a sociální rozvoj jakoÏto základní ãinitel ekonomického rozvoje jiÏ dávno pﬁedtím, neÏ se to vÏilo na zbytku území Velké Británie.
Pﬁesto tu lze hovoﬁit o prostoru pro dal‰í zlep‰ování a rozvoj – zejména v reprezentaci komunity
a odvûtvov˘ch zájmÛ uvnitﬁ struktur LAG a v podpoﬁe podnikÛ sociální ekonomiky16, které pÛsobí jako
motor udrÏitelného rozvoje.
Návrh Jednotného programového dokumentu, pﬁedloÏeného Evropské komisi v ﬁíjnu 1999, mûl
formu integrovaného operaãního programu, kter˘ v sobû zahrnoval opatﬁení zemûdûlského rozvoje
a rozvoje venkova, financovaná z Orientaãní sekce EAGGF.
Navrhovan˘mi prioritami tohoto programu byly:

16

ãíslo

Priorita

Zdroj financování

1

Zvy‰ování konkurenceschopnosti, tvorba pracovních pﬁíleÏitostí a zvy‰ování pﬁíjmÛ

ERDF

2

Tvorba podmínek pro regionální konkurenceschopnost

ERDF, EAGGF

3

Rozvoj lidsk˘ch zdrojÛ

ESF

4

Rozvoj venkova a rybolovu

EAGGF, FIFG

Jde o tzv. sociální podniky, které na neziskovém základû operují na trhu zboÏí a sluÏeb a pokr˘vají urãité segmenty poptávky a zamûstnanosti, které by nenalezly soukromopodnikatelskou odezvu (zejména zamûstnávání osob ze spoleãensky vyãleÀovan˘ch skupin populace). V na‰em právním ﬁádu mÛÏeme tento druh podniku pﬁirovnat k obecnû prospû‰n˘m spoleãnostem. Blízk˘m pﬁíkladem pﬁedmûtu ãinnosti jsou chránûné dílny pro zdravotnû postiÏené. Sociální podniky mohou
dlouhodobû existovat jen díky grantÛm a dotacím, pﬁíp. zv˘hodnûn˘m veﬁejn˘m zakázkám. Hlavním zdrojem financování
b˘vá Evropsk˘ sociální fond a místní rozpoãty.
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Pﬁíklad ukazuje na komplexnost programu, kter˘ ãerpá pomoc z rÛzn˘ch strukturálních fondÛ
a dohromady pﬁedstavuje integrovan˘ nástroj rozvoje daného území.
Pﬁedmûtem diskusí na pﬁelomu programovacích období, tj. v letech 1999 – 2000, byly zejména:
■

struktury sociálního partnerství a ﬁízení místních plánÛ typu LEADER,

■

pruÏnost v zaãleÀování vícetématick˘ch opatﬁení do místních plánÛ,

■

„leaderizace“ dal‰ích priorit celkového programu rozvoje území Highlands and Islands (napﬁ. vyuÏití globálních grantÛ pro místní partnerství).
Souãástí programovací dokumentace je Program rozvoje venkova na léta 2000 – 2006, kter˘ zahr-

nuje dvû priority:
1. Podpora Ïivotaschopnosti a udrÏitelnosti skotského zemûdûlství
2. Podpora zemûdûlsk˘ch ãinností, které pﬁispívají k ekonomické, sociální a environmentální udrÏitelnosti venkovsk˘ch oblastí. Na zabezpeãení programu je plánována celková ãástka 896 mil. eur,
z toho pﬁíspûvek EU má ãinit 273 mil. eur.
Nejsou zde tedy opatﬁení (priority) zamûﬁená v˘slovnû na nezemûdûlské aktivity.

l.7 Implementace, monitoring, hodnocení a financování iniciativy
Systémy implementace a ﬁízení jednotliv˘ch ãinnosti iniciativy mají smûﬁovat k co nejvût‰í jednoduchosti, bez byrokratick˘ch tendencí.
Monitoring se provádí na úrovni:
1. LAG
2. národních, resp. regionálních programÛ
3. Evropské unie
Základem pro monitorování jsou finanãní i fyzické indikátory, definované v procesu programování.
Tyto indikátory musí b˘t konstruovány tak, aby se programy daly hodnotit jak z hlediska finanãního
toku, tak z hlediska fyzick˘ch v˘sledkÛ a efektÛ. Pﬁevod v˘sledkÛ do Evropské observatoﬁe a jejich
konsolidace pﬁispívá ke komplexnímu monitorování iniciativy LEADER na úrovní EU.
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Na program LEADER se plnû vztahují zásady a procedury hodnocení – pﬁedbûÏné (v etapû návrhÛ),
prÛbûÏné i závûreãné. Pﬁi hodnocení programu LEADER+ musí hodnotitelé brát v úvahu dvojí pÛsobení programu:
1. podporu integrovaného a trvalého rozvoje venkovsk˘ch oblastí,
2. vliv pilotních strategií, které rozvinou pÛvodní potenciál dané oblasti.
Zvlá‰tní pozornost se vûnuje finanãnímu managementu. Program musí v této oblasti zcela jasnû
popsat procedury pro získávání a cirkulaci finanãních tokÛ, vãetnû hlavních úrovní financování Unie.
Ex ante hodnocení musí potvrdit, Ïe implementaãní opatﬁení jsou zcela dostaãující.
Iniciativa LEADER+ je financována spoleãnû ãlensk˘mi zemûmi a Evropskou unií a její v˘‰e závisí
na tom, zda pﬁíslu‰n˘ region spadá pod Cíl 1 (viz odd. 2.1). Pro projekty v rámci Cíle 1 ãiní maximální pﬁíspûvek EU 75 %, mimo Cíl 1 50 %. ProtoÏe smyslem programu je podporovat pilotní strategie
rozvoje pÛvodního a jedineãného potenciálu venkovsk˘ch oblastí, nevztahuje se tento program na
investice do infrastruktury. V˘jimkou mohou b˘t malé akce, je v‰ak nutné je specifikovat v rámci partnerství.
V˘daje na opatﬁení, která se t˘kají publicity programu, anebo na studie, pﬁedcházející spu‰tûní rozvojov˘ch plánÛ LAG, jsou spolufinancovány z programu pouze za pﬁedpokladu, Ïe se t˘kají oblastí, kde
se je‰tû neuplatnila metodologie kteréhokoliv z programÛ ﬁady LEADER.
V˘daje na úãast v sítích, na jejich zavádûní, v˘daje na informace, ﬁízení, monitoring a hodnocení
programu jsou souãástí spolufinancování ze strany Unie. V˘‰e tûchto v˘dajÛ by mûla b˘t obsaÏena
v návrhu programu.
Specifick˘mi v˘daji Unie jsou ãástky, uhrazené externím poradcÛm. Tito poradci jsou vybíráni na
základû rÛzn˘ch metod (zejména veﬁejnou v˘zvou a v˘bûrov˘m ﬁízením). Na tyto úãely je vyhrazena
suma, která nepﬁesáhne 2 % celkového pﬁíspûvku Orientaãní sekce EAGGF na program LEADER+.
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Kapitola 2
Obecné a specifické nástroje pro rozvoj venkova
V této ãásti jsou prezentovány nûkteré základní informace, známé z uplatÀování pﬁedvstupních programÛ PHARE a SAPARD, jakoÏ i základní informace o strukturální politice a fungování pomoci
Evropské unie. PovaÏujeme v‰ak za uÏiteãné pﬁipomenout je v kontextu iniciativy LEADER, aby byly
zﬁejmé v‰echny souvislosti mezi LEADER a jednotliv˘mi cíli, finanãními nástroji, principy a institucemi EU a její strukturální politiky. V oddílech 2.2 a 2.3 jsou charakterizovány dvû specifické instituce, které jsou v˘znamné pro poradenství, pﬁípravu a implementaci projektÛ v rámci iniciativy.

2.1 Principy strukturální politiky EU, formy pomoci a LEADER+
V programovacím období 2000 – 2006 mají ãlenské státy hlavní odpovûdnost za implementaci programÛ strukturálních fondÛ. Role Evropské komise se soustﬁeìuje na strategické plánování, zaji‰tûní
respektování priorit Evropské komise a na ovûﬁování v˘sledkÛ prostﬁednictvím monitorování, hodnocení a finanãních kontrol. Tento krok k decentralizaci managementu Strukturálních fondÛ je dÛleÏit˘
pro ãlenské a perspektivnû i pro kandidátské zemû.
V pﬁípravû a implementaci programu v rámci LEADER+ se uplatÀují v‰echny základní principy
strukturální politiky EU, tj.
1. Princip partnerství – na místní úrovni znamená pﬁedev‰ím to, aby se na konkrétním rozdûlení prostﬁedkÛ podíleli samotní pﬁíjemci, tj. regiony, mûsta, obce i soukromé subjekty, pro nûÏ jsou prostﬁedky urãeny, tedy aby o nich rozhodovali vedle orgánÛ veﬁejné správy také ekonomiãtí partneﬁi
(firmy, podnikatelé) a sociální partneﬁi (odborové organizace, spolky aj.). Konkrétnû se tento princip projevuje v poÏadavku na sloÏení a zpÛsob rozhodování místních akãních skupin (viz odd. 1.4).
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2. Princip koncentrace – prostﬁedky jsou vyuÏívány pouze k realizaci pﬁedem stanoven˘ch cílÛ, co
nejúãelnûji, nesmí b˘t rozmûlÀovány na ﬁadu drobnûj‰ích a ménû v˘znamn˘ch akcí. Konkrétnû se
tento princip projevuje v poÏadavku na integrované rozvojové strategie venkovsk˘ch regionÛ (viz
napﬁ. odd. 1.2, 1.3) a obecnû i v urãitém tlaku na sdruÏování obcí.
3. Princip programování – dÛraz na komplexní pﬁístup k ﬁe‰ení problémov˘ch regionÛ, pﬁidûlování
prostﬁedkÛ na základû vícelet˘ch a multisektorálních programÛ. Konkrétnû se tento princip projevuje v poÏadavku na tvorbu pﬁíslu‰ného operaãního programu, globálního grantu a plánÛ rozvoje venkova (viz odd. 1.5).
4. Princip adicionality finanãních zdrojÛ – kromû specifick˘ch aktivit (zejména hodnocení a odborné pomoci) se vÏdy pﬁedpokládá spolufinancování schválen˘ch projektÛ (viz odd. 1.6) 17.
5. Princip efektivity – odpovûdnost pﬁíjemce ze implementaci, monitoring, kontrolu, hodnocení a hospodárnost opatﬁení. Kromû obecn˘ch poÏadavkÛ na kvalitu a efektivnost plánÛ a realizovan˘ch opatﬁení se uplatÀuje ãtyﬁprocentní „prémie“, kterou mohou ãlenské zemû pﬁerozdûlit nejúspû‰nûj‰ím
programÛm.
Jaké je místo iniciativy LEADER+ mezi ostatními formami pomoci strukturálních fondÛ? Existují
jak známo tﬁi kategorie:
A/ Národní iniciativy
Tato ãást pomoci je vázaná na iniciativu ãlensk˘ch zemí a je vyjádﬁena prostﬁednictvím Regionálních
(národních) rozvojov˘ch plánÛ (RDP) pﬁedloÏen˘ch ãlensk˘mi zemûmi. Jejich souãástí jsou operaãní
programy (regionální a sektorové) nebo jednotné programové dokumenty.
B/ Iniciativy Evropsk˘ch spoleãenství
Pro dosaÏení cílÛ hospodáﬁské a sociální soudrÏnosti pouÏívají jiné metody. Jejich smyslem je podporovat inovaãní pﬁístupy k ﬁe‰ení problémÛ, vytváﬁet mezinárodní sítû spojující osoby a organizace
zab˘vající se stejn˘m tématem a umoÏÀovat vzájemnou v˘mûnu zku‰eností mezi ãlensk˘mi státy
a regiony. Zkoumají nové integrované pﬁístupy a zpﬁístupÀují v˘sledky, aby bylo moÏné je pouÏít pﬁi
vytváﬁení politiky na jin˘ch úrovních a v jin˘ch ãlensk˘ch státech.

17

Kohezní fond na rozdíl od strukturálních fondÛ neposkytuje ãásteãné financování programÛ, ale pﬁímo financuje jasnû definované projekty. Rozhodnutí jsou pﬁijímána spoleãnû ãlensk˘m státem a Evropskou komisí.
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V souãasném programovacím období existují ãtyﬁi iniciativy:
INTERREG – pﬁeshraniãní, nadnárodní a meziregionální spolupráce pﬁi rozvoji regionÛ
URBAN – podpora udrÏitelného rozvoje mûst a mûstsk˘ch aglomeracích zasaÏen˘ch krizí
LEADER – místní iniciativy pro rozvoj venkova
EQUAL – boj proti v‰em typÛm diskriminace a nerovnosti na trhu práce
Vítanou zmûnou a zjednodu‰ením proti pﬁedchozímu období je fakt, Ïe kaÏdá z tûchto iniciativ je
financována pouze jedním ze Strukturálních fondÛ. Iniciativy INTERREG a URBAN jsou financovány
z Evropského fondu regionálního rozvoje, LEADER+ z Evropského zemûdûlského orientaãního
a záruãního fondu a iniciativa EQUAL je financována z Evropského sociálního fondu
C/ Odborná pomoc a inovaãní opatﬁení
Podle Naﬁízení Rady (ES) ã. 1260/1999 (ãlánky 22 a 24) mohou strukturální fondy financovat inovaãní opatﬁení na úrovni Spoleãenství. Jsou to studie, pilotní projekty a v˘mûny zku‰eností. Mají pﬁispût k pﬁípravû inovaãních metod a praktick˘ch postupÛ urãen˘ch pro zlep‰ování kvality pomoci
v rámci CílÛ 1, 2 a 3.
Nejen pro LEADER platí, Ïe „inovaãní“ charakter opatﬁení je tﬁeba chápat v místním kontextu, tam,
kde se uplatÀuje. Opatﬁení buì vybírají místní akãní skupiny (LAG), aby demonstrovaly svou ãinnost,
anebo Evropská observatoﬁ LEADERu, aby ukázala na zvlá‰tní pﬁínos pro venkovsk˘ rozvoj v rámci
EU. Opatﬁení, která se vyberou na evropské úrovni, se podrobují hloubkové anal˘ze, aby se lépe zdÛraznily inovaãní charakteristiky projektu a zku‰enosti, které by byly uÏiteãné jin˘m subjektÛm rozvoje
venkova.
Pﬁedmûtem podporovan˘ch inovaãních opatﬁení mohou b˘t rozmanité projekty – napﬁíklad pﬁemûna
historick˘ch budov v prvotﬁídní ubytování (Nizozemí), svépomocné budování solárního topného systému v domû (Rakousko), rÛst dûtského uvûdomûní sounáleÏitosti s místem, kde Ïijí (Portugalsko), podpora práce telefonních ústﬁeden a operátorÛ (Skotsko), ústﬁicová farma (Irsko), pûstování léãiv˘ch rostlin (Itálie), obnovení opûrn˘ch zdí ve vesnicích a kultivace teras (·panûlsko), ekologická farma (¤ecko)
aj. I pﬁi letmém proãítání Ïádostí o kaÏdoroãní podporu z Programu obnovy venkova MMR je zﬁejmé,
Ïe by se ﬁada projektÛ mohla ucházet o podporu v rámci inovaãních opatﬁení.
Je známo, Ïe jedním z úãelÛ pﬁedvstupní pomoci kandidátsk˘m zemím v podobû programÛ PHARE,
ISPA a SAPARD je také pﬁipravovat tyto zemû na vyuÏívání jednotliv˘ch strukturálních fondÛ. Pﬁípravu
na Evropsk˘ regionální rozvojov˘ fond (ERDF) a Evropsk˘ sociální fond (ESF) podporuje program
PHARE, pﬁípravu na Kohezní fond podporuje program (finanãní nástroj) ISPA a pﬁípravu na Evropsk˘
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zemûdûlsk˘ orientaãní a záruãní fond program SAPARD. Je ostatnû zﬁejmá velká podobnost mezi iniciativou LEADER+ a programem SAPARD. Nûkteré charakteristiky jsou uvedeny v odd. 3.7.

2.2 Carrefours – informaãní a servisní stﬁediska na pomoc rozvoji venkova
Informaãní a koordinaãní stﬁediska EU pro venkovské oblasti Carrefours18 byly zaloÏeny po v˘zvách
Evropské komise v letech 1988 (komuniké „Budoucnost venkovského spoleãenství“) a 1989 (metodika opatﬁení pro rozvoj venkova).
Smyslem práce Carrefours (ãesky „KﬁiÏovatek“19), které pracují jako síÈ, je roz‰iﬁovat informace
o pomoci Evropské unie ve venkovsk˘ch oblastech a pomáhat místním subjektÛm, které se podílejí na
rozvoji venkova.
Jejich informace jsou urãeny místním a regionálním orgánÛm veﬁejné správy, ziskov˘m i neziskov˘m
organizacím a veﬁejn˘m zájmov˘m sdruÏením. Klienty carrefours jsou tak farmáﬁi, venkovské komunity, rozvojové agentury, místní samospráva, profesní asociace, malé a stﬁední podniky, vzdûlávací zaﬁízení a dal‰í. Zvlá‰tními klienty carrefours jsou dále v‰ichni, kteﬁí by mohli mít zájem na tvorbû mezinárodních projektÛ. SluÏeb carrefours ov‰em mÛÏe vyuÏít kaÏd˘ obãan zemû Evropské unie.
âinnost carrefours se dá rozdûlit do nûkolika skupin:
a) Carrefours systematicky roz‰iﬁují informace o strategii a programech Unie a odpovídají na Ïádosti
o informace – prostﬁednictvím publikací, dokumentací a databází.
b) SdruÏují subjekty, které se úãastní rozvojov˘ch projektÛ, a s jejich pomocí stimulují dal‰í iniciativy, pﬁedev‰ím zakládání partnerství a vznik nov˘ch projektÛ.
c) Vytváﬁejí uÏ‰í vztahy mezi venkovsk˘mi oblastmi prostﬁednictvím v˘mûny informací a zku‰eností,
vãetnû pﬁeshraniãních projektÛ spolupráce.
d) Zaji‰Èují vertikální zpûtnou vazbu od místní a regionální úrovnû aÏ po úroveÀ Evropské unie jako
celku.

18
19

Oficiální název stﬁedisek je „European Rural Information and Promotion Carrefours“.
PﬁestoÏe v âR nepochybnû zaãnou vznikat instituce typu carrefour, nedoporuãujeme pro nû názvy Carrefour ani KﬁiÏovatka.
V ãe‰tinû znamená „kﬁiÏovatka“ obvykle nûco, co rozdûluje („octli se na kﬁiÏovatce“), tedy místo, kde se rozdûlují cesty.
„Carrefour“ v‰ak znamená místo, kde se cesty naopak spojují ãi protínají. Carrefour je tak spí‰ místem setkání. Navíc v âR
zaãíná pÛsobit nadnárodní síÈ obchodních domÛ stejného jména.
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Carrefours vydávají publikace, spolupracují s místními asociacemi, ‰kolami a médii. PÛsobí rovnûÏ
jako konzultanti pro obãany i instituce v otázkách rozvoje venkovsk˘ch oblastí. Dal‰ím oborem ãinnosti je organizace symposií, setkání a dal‰ích akcí, které umoÏÀují místním partnerÛm v˘mûnu informací a názorÛ. Zvlá‰tními zákazníky carrefours jsou subjekty, které chtûjí vytvoﬁit a realizovat nadnárodní ãi pﬁeshraniãní projekty.
Vût‰ina carrefours nevznikla „na zelené louce“, jako samostatné organizace, n˘brÏ fungují jako souãást jiÏ existujících subjektÛ – pﬁedev‰ím vzdûlávacích stﬁedisek farmáﬁÛ, ekonomick˘ch fakult místních universit, rÛzn˘ch poradensk˘ch institutÛ apod. Podle sv˘ch vlastních podmínek se tak zab˘vají
rÛznû ‰irok˘m spektrem ãinnosti a v rÛzné míﬁe nároãnosti.
Pﬁíkladem jednodu‰‰í pÛsobnosti je jeden z 11 ‰védsk˘ch carrefours v regionu Västernorrland. Sídlí
v zemûdûlské a ekologické odborné ‰kole a je spoleãnû ﬁízen okresní radou a Spoleãností pro ekonomiku venkova a zemûdûlství. Poskytuje mimojiné informace o rÛzn˘ch v˘zvách Evropské komise
k pﬁedkládání projektÛ a o moÏnostech spolupráce mezi místními skupinami v celé Evropû. Pomáhá
skupinám pro místní rozvoj (zvlá‰tní iniciativy na ‰védském venkovû) pﬁi hledání partnerÛ. V rámci
programu Evropsk˘ch dobrovolnick˘ch sluÏeb pomáhá nalézt místním zájemcÛm vhodné projekty
k úãasti. Organizuje také informaãní kampanû, jakou byla kampaÀ ke zv˘‰ení ekologického povûdomí
obyvatel nebo kampaÀ k Amsterodamské smlouvû.

ProtoÏe carrefours fungují vût‰inou pﬁi rozvojov˘ch agenturách, mÛÏe se celá síÈ chápat jako síÈ rozvojov˘ch agentur se zamûﬁením na venkov. Ov‰em tyto agentury samy jsou rÛzného druhu: mohou to
b˘t velké regionální rozvojové agentury, poradenské kanceláﬁe místních samospráv, profesní agrární
spoleãenství, zemûdûlské ‰koly, malé nevládní neziskové organizace, které se specializují na rozvoj
komunit.
KaÏd˘ carrefour a jeho mateﬁská organizace má regionální mandát a svou vlastní regionální síÈ.
Právû z rozmanitosti mateﬁsk˘ch organizací se odvíjí bohatství zku‰eností a odbornosti celé sítû.
ZdÛrazÀuje se, Ïe lidé v carrefours nejsou pouh˘mi poskytovateli informací. Jsou to praktici rozvoje
venkova.
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V praxi je v‰ak pﬁesto rozdíl mezi carrefours, místními rozvojov˘mi asociacemi a regionálními rozvojov˘mi agenturami: Carrefour je oficiálním informaãním pracovi‰tûm EU pro venkovské záleÏitosti
a má smlouvu s Evropskou komisí20. Regionální rozvojová agentura je vût‰inou komerãnû zamûﬁenou
firmou (podobnû jako v âR). Místní rozvojová asociace naproti tomu b˘vá dobrovoln˘m sdruÏením
subjektÛ, které mají zájem na rozvoji dané oblasti.21
Carrefours hrály v˘znamnou roli v programu LEADER II. PrÛzkumem bylo zji‰tûno, Ïe 68 % jednotek carrefours mûlo ve svém regionu jednu nebo více místních akãních skupin (LAG) a 59 % s nûkter˘m z LAG spolupracovalo (32 % Carrefours mûlo s tímto LAG neformální vztahy a 11 % bylo pﬁímo
jedním z partnerÛ v rámci LAG). A obrácenû, 59 % Ïádostí LAG o financování pﬁi‰lo z oblasti, které
jsou pokryty sítí carrefours.
V rámci programu LEADER II existovaly 3 hlavní formy spolupráce mezi carrefours a LAG:
1. Carrefours poskytovaly LAG informace, získané od EU a nadnárodních partnerství.
2. Carrefours byly partnery v nadnárodních projektech v rámci LEADER II.
3. Carrefours pomáhaly LAG se v‰emi ãinnostmi, nutn˘mi pro zaji‰Èování projektÛ nadnárodní spolupráce (‰lo pﬁedev‰ím o Ïádosti o spolufinancování, zakládání partnerství a koordinaci projektÛ).
Tyto aktivity pokraãují i nyní. Carrefours mají totiÏ znalosti a moÏnosti, nutné pro pﬁístup k rÛzn˘m
formám financování EU. Jsou schopny vytváﬁet ãi podporovat pﬁeshraniãní spolupráci a tím doplÀovat
pﬁístup iniciativy LEADER+ a aktivity samotn˘ch LAG. SíÈ carrefours je pﬁitom aktivní a flexibilní na
regionální i národní úrovni.
SíÈ Carrefours pokr˘vá v souãasnosti 125 regionÛ, z nichÏ pﬁeváÏná vût‰ina je venkovsk˘ch. Dále má
tﬁi satelitní kanceláﬁe v Polsku, Loty‰sku a Estonsku.
V Nûmecku je jiÏ více neÏ 10 carrefours, av‰ak sv˘mi pﬁeshraniãními zájmy smûrem na V˘chod je
typick˘ Carrefour Sasko – Fórum pro venkov pﬁi Saském zemském kuratoriu v Miltitz. Jeho bûÏná ãin-

20

Evropská komise podporuje kaÏdoroãnû ãinnost jednotliv˘ch carrefours ãástkou okolo 10 tisíc eur. ZdÛrazÀuje se v‰ak, Ïe
hlavní pomocí je dodávání informací z centra.
21
Viz téÏ odd. 2.3. V âR sdruÏení tohoto typu zatím neexistují. Ve venkovsk˘ch mikroregionech pÛsobí pouze sdruÏení obcí,
pﬁiãemÏ vût‰ina je organizována jako zájmová sdruÏení právnick˘ch osob, anebo – v souladu s novelou zákona o obcích –
jako svazek obcí. âleny sdruÏení v‰ak neb˘vají subjekty mimo samotné obce. Funkci rozvojové asociace tak plní v˘hradnû
sdruÏení obcí (nemÛÏeme sem poãítat rÛzné komerãní dodavatele napﬁ. projektov˘ch prací). Naproti tomu v zemích EU je
bûÏné, Ïe ãleny rozvojov˘ch asociací b˘vají i podnikatelské subjekty, neziskové organizace a dal‰í. Podrobnûji viz odd. 3.6
o místních partnerstvích.
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nost – informování o politikách EU, podpora v˘mûny znalostí a zku‰eností, organizace semináﬁÛ, konzultace návrhÛ projektÛ a rozvíjení projektÛ s rÛzn˘mi evropsk˘mi partnery – je doplnûna akcemi na
podporu integrace sousedního Polska a âeska. Dûje se tak roz‰iﬁováním kontaktÛ mezi organizacemi
a spolky, semináﬁi a otevﬁením kontaktní kanceláﬁe v Liberci.
SíÈ carrefours byla jedinou sítí zmínûnou v dokumentech EU o programu LEADER+ a dnes je jiÏ
jasné, Ïe její úloha v rozvoji venkova neustále roste. Proto byla zahrnuta i do Evropské observatoﬁe programu LEADER+. Observatoﬁ mimojiné organizuje semináﬁe, jejichÏ náplní je mezinárodní spolupráce a poskytuje odbornou pomoc tûm, kteﬁí by se rádi do spolupráce zapojili (anal˘zy potﬁeb, vyhledávání partnerÛ atd.).
Ve vztahu k Observatoﬁi mají carrefours tﬁi v˘znamné úlohy:
1. ·íﬁení informací smûrem k místním úãastníkÛm uvnitﬁ i vnû programu LEADER+, a to i v kandidátsk˘ch zemích a v oblasti Stﬁedozemního moﬁe.
2. Poradenství pro regionální rozvoj.
3. Uvádûní informaãní politiky do praxe.
SíÈ carrefours má pﬁi generálním ﬁeditelství Evropské komise (dﬁíve DG-X pro informace, komunikaci a kulturu, nyní DG EAC) své ústﬁedí. To provádí rozsáhlou re‰er‰ní práci zamûﬁenou na v‰echny
politiky EU, které by mohly b˘t pﬁedmûtem zájmu venkova. Vyﬁizuje dále poÏadavky na informace,
vydává propagaãní materiály a koordinuje spolupráci s dal‰ími, funkãnû pﬁíbuzn˘mi pracovi‰ti, resp.
sítûmi22.

2.3 Místní rozvojové asociace
Jak je v souvislosti s iniciativou LEADER opakovanû konstatováno, LEADER nemÛÏe fungovat bez
místní dynamiky a bez podpory kultury místního rozvoje. Tato kultura je zaloÏena mimo jiné na tom,
Ïe místní obyvatelé, podnikatelé, firmy a orgány pochopili, Ïe jsou to pﬁedev‰ím oni, kdo se mÛÏe
a musí postarat o udrÏiteln˘ rozvoj území, ve kterém Ïijí, podnikají nebo pÛsobí.

22

K dal‰ím sítím v zemích EU patﬁí pﬁedev‰ím sítû informaãních stﬁedisek (EIC), evropsk˘ch infobodÛ (IPE), mûstsk˘ch fór
pro udrÏiteln˘ rozvoj, evropsk˘ch dokumentaãních stﬁedisek na universitách (EDS), depozitních knihoven jako souãástí velk˘ch národních knihoven, evropsk˘ch informaãních stﬁedisek pro spotﬁebitele a poradensk˘ch euroinfocenter pro malé
a stﬁední podnikání (BIC). Mnohé z nich fungují také v âR.
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Tuto podmínku pomáhají naplÀovat místní rozvojové asociace. Lze je v prostﬁedí programu LEADER povaÏovat za obdobu regionálních rozvojov˘ch agentur. Tyto asociace jsou odpovûdné:
a) za navrhování a realizaci místního akãního plánu (local action plan) a soubûÏnû
b) za aktivní povzbuzování, mobilizování a zapojování místních obyvatel a organizací.
Pro ilustraci je v dal‰ím textu struãnû analyzován rozvoj tûchto asociací v Portugalsku po jeho vstupu do EU a ve Skotsku. Portugalsko v‰ak ve srovnání s âR prakticky nemûlo rozvinut˘ systém ﬁízení
a plánování rozvoje ve venkovsk˘ch oblastech.

2.3.1 Místní rozvojové asociace v Portugalsku
KdyÏ byl v roce 1991 v Portugalsku zahájen program LEADER, venkovské oblasti prakticky vÛbec
nebyly pﬁedmûtem rozvojov˘ch intervencí ani pﬁedmûtem zájmu institucí pro rozvoj území, aÈ jiÏ veﬁejn˘ch nebo soukrom˘ch. LEADER se tak stal prÛkopníkem pﬁi zavádûní místních rozvojov˘ch asociací, které postupnû zaplnily celé území a staly se centry cílevûdomého pÛsobení, pﬁiãemÏ nyní pokr˘vají prakticky celou oblast programu LEADER. Do‰lo k tomu v souvislosti s ﬁízením dal‰ích programÛ,
takÏe asociace se nakonec staly skuteãn˘mi agenturami pro místní rozvoj zaloÏen˘mi na místním partnerství, na konkrétních potﬁebách území a za úãelem sblíÏení celé komunity.
Dal‰ím velmi dÛleÏit˘m faktorem byla absolutní absence podnikatelského prostﬁedí. V jiÏním
Portugalsku se je‰tû na konci 70. a na zaãátku 80. let dalo jen tûÏko o pravém podnikání hovoﬁit, centrem tûchto aktivit bylo severní Portugalsko. V severním Portugalsku v‰ak jako rozhodující forma podnikání pﬁevládal rodinn˘ podnik. Dokonce i spoleãnosti pÛsobící celonárodnû mûly ãasto tuto formu.
Charakteristická pak byla kapitálová slabost podnikání. Proto mûlo tak v˘znamn˘ efekt, Ïe se místní
partnerství vytváﬁela na základû dobrovolného komunitního sdruÏování.
Na zaãátku bylo v Portugalsku pouze pût nebo ‰est organizací zab˘vajících se rozvojem venkova
a tyto organizace mûly velmi omezené zdroje i moÏnosti. Startovacím momentem bylo právû spu‰tûní
programu LEADER v roce 1991, neboÈ:
1. umoÏnilo tûmto asociacím vytváﬁet a implementovat programy a projekty
2. umoÏnilo zakládání dal‰ích rozvojov˘ch asociací
3. poskytlo rámec pro roli místních rozvojov˘ch asociací, pÛsobících jako místní partnerství na oblastnû zaloÏeném principu.
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V roce 1991 bylo zaloÏeno okolo 20 rozvojov˘ch asociací na principu místního partnerství a zároveÀ se tato partnerství stala pﬁíjemci programu LEADER I. Vût‰ina tûchto partnerství zahrnovala místní zastupitelstva a rÛzné privátní instituce (druÏstva, spoﬁitelny, kulturní sdruÏení atd.). V letech 1991
aÏ 1994 umoÏnil LEADER I ãásteãné zviditelnûní tûchto asociací (partnerství), takÏe v programu LEADER II uÏ bylo zahrnuto 48 asociací a pokryly prakticky v‰echny venkovské oblasti Portugalska (84 %
rozlohy) s v˘jimkou pﬁímûstsk˘ch a pobﬁeÏních oblastí.
Skupiny LAG samy cítily potﬁebu rozloÏit své zdroje financování, aby byly schopny zajistit dlouhodobou akceschopnost. ObtíÏnost pﬁechodu z LEADER I na LEADER II tuto potﬁebu je‰tû umocnila
a donutila rozvojové asociace rychle hledat dal‰í programy, aby udrÏely své t˘my a zabránily exodu
odborníkÛ, vy‰kolen˘ch bûhem období LEADER I.
Implementace iniciativy LEADER v Portugalsku znamenala:
■

vyuÏití programu LEADER jako inovaãního programu, kter˘ doplÀuje ostatní národní a evropské
programy,

■

nov˘ zpÛsob vytváﬁení místních partnerství na základû dobrovolného sdruÏování v komunitách,

■

vytvoﬁení agentury pro místní rozvoj, která integruje ‰iroké spektrum intervencí a pﬁitom zachovává
úzké vazby na místní obyvatelstvo,

■

zpﬁehlednûní nûkter˘ch forem financování a posílení mobilizaãního efektu LEADER na rozvoj
oblastí,

■

vytvoﬁení a postupné posilování odborn˘ch skupin ve venkovsk˘ch oblastech.

V ãem lze spatﬁovat pﬁínos místních rozvojov˘ch asociací?

■

Vytvoﬁení místních rozvojov˘ch asociací zaruãuje urãit˘ stupeÀ nezávislosti na místních partnerstvích, podporovan˘ch programem LEADER. Napﬁíklad neexistuje LAG, kter˘ je pﬁímou souãástí
místního zastupitelstva nebo sdruÏení samosprávn˘ch obcí. Z právních dÛvodÛ nebo pro usnadnûní
ﬁízení programÛ v‰ak jsou nûkteré asociace fakticky „asimilovány“ se sdruÏením obcí.

■

Nedostatek kapitálu nedovoluje vznik takov˘ch sil, které by ovlivnily rozhodování ve prospûch urãit˘ch osob, a proto udrÏuje jakousi vnitﬁní demokracii. Tento právní rámec v‰ak nebrání vytváﬁení
neformálních sil. Napﬁ. obce ãasto vkládají do asociací dal‰í prostﬁedky (kanceláﬁe, lidské zdroje,
spolufinancování nûkter˘ch akcí), aby si zajistily vût‰í vliv na rozhodování a kontrolu ﬁízení.

■

Asociace nabízí velmi pruÏn˘ právní rámec, kter˘ umoÏÀuje místním partnerstvím relativnû snadn˘
rozvoj, zejména ve vytváﬁení dal‰ích vnitﬁních i vnûj‰ích organizaãních jednotek (poradní sbory,
místní skupiny atd.)
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Portugalská legislativa není restriktivní, pokud jde o aktivity asociací: mohou napﬁíklad mít své
vlastní komerãní aktivity, av‰ak za pﬁedpokladu, Ïe zisky budou investovat v souladu se sv˘mi
pÛvodními cíli23.

2.3.2 Skotské centrum komunitního rozvoje Glasgow
Skotské centrum komunitního rozvoje (Scottish Community Development Centre – SCDC)
v Glasgow mÛÏe b˘t pﬁíkladem dobﬁe vyvinutého systému pomoci regionÛm. Zakladatelem jsou
Community Development Foundation (vládní Nadace pro komunitní rozvoj se sídlem v Lond˘nû)
a místní universita.
SCDC má 9 zamûstnancÛ a 32 externích spolupracovníkÛ. Na rozdíl od nûkter˘ch stﬁedisek podobného poslání spolupracuje i s mal˘mi nevládními neziskov˘mi organizacemi (které mají roãní pﬁíjmy
niÏ‰í neÏ 50 liber).
V˘znam SCDC je mimojiné v tom, Ïe spojuje místní zku‰enosti s národní politikou a Ïe propojuje
rÛzné sektory (veﬁejn˘, soukrom˘, dobrovolnick˘) s rÛzn˘mi zájmy – ekonomick˘mi, sociálními, environmentálními). Ve Skotsku musí mít kaÏdá samosprávná jednotka svÛj komunitní plán a také na jeho
tvorbû se SCDC podílí. Iniciátorem zapojování veﬁejnosti do plánovacího procesu (které je tu povinné)
b˘vá pracovní skupina a svaz mûst a obcí.
Hlavní oblastí pÛsobnosti SCDC jsou:
■

obnova mûst a venkova, podpora tzv. zdrav˘ch komunit */

■

hodnocení, plánování a poradenství – pomáhá stanovit, ãeho chce komunita dosáhnout a jak˘m zpÛsobem to mÛÏe uãinit

*/ Zdravá komunita má podle ‰iroce pﬁijímané koncepce tﬁi hlavní atributy: je spravedlivá, dlouhodobû udrÏitelná a vhodná pro Ïivot (liveable). Je to místo, kde lidé mohou a chtûjí Ïít. Komunitou se
rozumí územní celek (i ‰ir‰í neÏ jednotlivé obce) anebo skupina lidí se spoleãn˘m zájmem, pﬁíp.
lidí ve stejné Ïivotní situaci, která si své postavení uvûdomuje a jejíÏ ãlenové spolu komunikují.

23

To se blíÏí na‰emu typu obecnû prospû‰n˘ch spoleãností.
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komunitní uãení a vzdûlávání – v konsorciu se Skotsk˘m centrem pro dobrovolnické24 organizace
SCVO a dal‰ími realizuje ‰kolící program v rámci vládního projektu zaãlenûní spoleãensky znev˘hodnûn˘ch skupin obyvatel

■

komunitní péãe – napﬁíklad pﬁipravuje metodické materiály ke zji‰Èování potﬁeby péãe v komunitách
(vazba na programy spoleãenského zaãlenûní) **/

**/ Strategie spoleãenského zaãleÀování je zaloÏena
a) na posilování potenciálu komunity – napﬁ. na vytváﬁení sluÏeb, pracovních a jin˘ch pﬁíleÏitostí pro
lidi, kteﬁí by jinak nemohli zmûnit svou Ïivotní situaci, protoÏe k tomu nemají potﬁebné zdroje,
b) na realizaci tzv. pozitivních akcí – cílem je dostat zdroje tam, kde jsou nejvíce zapotﬁebí (napﬁ. ve
Skotsku do 60 znev˘hodnûn˘ch oblastí),
c) na praktickém zapojení obãanÛ do dûní v komunitû.

24

Dobrovolnick˘ sektor je v zemích EU a v USA velmi roz‰íﬁen˘m segmentem obãanského sektoru. Masové zapojení dospûl˘ch obyvatel tûchto zemí (zejména lidí ze stﬁedních a zámoÏn˘ch vrstev) do dobrovoln˘ch aktivit je podporováno státem,
soukrom˘mi sponzory (nadacemi), veﬁejn˘mi sbírkami, masivní reklamou a tlakem sociální nápodoby (chovat se konzistentnû s postavením, které ãlovûk a rodina zaujímá ve spoleãnosti a v místní komunitû). V˘sledkem je, Ïe komunita je protkána hustou sítí personálních vazeb, které vycházejí ze spoleãn˘ch soukrom˘ch a veﬁejn˘ch zájmÛ a jsou zaloÏeny pﬁedev‰ím na spolkové ãinnosti a dárcovství. Vzhledem k tomu, Ïe napﬁíklad v Anglii jsou i ve venkovsk˘ch mûstech stovky
tûchto spolkÛ s velk˘m spektrem aktivit (od chovatelÛ koãek po dobrovolnou víkendovou péãi o osamûlé staré lidi), je k dispozici velk˘ potenciál lidské aktivity a solidarity. V takovém prostﬁedí je snadnûj‰í kontrolovat v˘kon veﬁejné správy,
poskytnout pomoc v ne‰tûstí, vãas se vyslovovat k rozvojov˘m zámûrÛm obce, zajistit podporu inovaãním projektÛm apod.
Dobrovolnick˘ sektor je schopen úãinnû zapojovat spoluobãany, kteﬁí jsou z rÛzn˘ch dÛvodÛ vytlaãováni na spoleãenskou
periferii, produkuje ekonomicky mûﬁitelné hodnoty (v˘robky a sluÏby) a v komunitách vytváﬁí prostﬁedí sociální stability.
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Kapitola 3
Iniciativa LEADER a její „okolí“
3.1 V˘bor regionÛ
Kromû institucí, které byly zﬁízeny v pﬁímé souvislosti s iniciativou LEADER (napﬁ. Evropská observatoﬁ LEADER, místní akãní skupiny) nebo se s ní hluboce provázaly (carrefours nebo místní rozvojové asociace), zasahuje strategicky do pﬁípravy jako jeden z hlavních poradních orgánÛ Unie také
V˘bor regionÛ.
Byl zﬁízen v roce 1994 s cílem realizovat zásady obsaÏené v Maastrichtské smlouvû. Úãelem v˘boru je umoÏnit zástupcÛm místní a regionální samosprávy vyjádﬁit svÛj názor na ta opatﬁení
Spoleãenství, která se jich budou bezprostﬁednû dot˘kat. Toto schéma by mûlo napomáhat co nejlep‰ímu vyuÏívání principu subsidiarity, proklamovaném v preambuli Smlouvy o Evropské unii. V˘bor regionÛ tím pﬁispívá k utváﬁení demokratického integraãního procesu a uvádí blíÏ praxi evropské obãanství
jako základ tohoto procesu. Existence a ãinnost V˘boru tak má b˘t pﬁíspûvkem k naplnûní ideje
„Evropy regionÛ“.
V˘bor má posilovat ekonomickou a sociální soudrÏnost Spoleãenství projednáváním opatﬁení, která
smûﬁují k podpoﬁe zaostalej‰ích regionÛ ze strukturálních fondÛ ES. Orgány Spoleãenství mohou
s v˘borem konzultovat, kdykoli to uznají za vhodné, v nûkter˘ch pﬁípadech jsou k tomu zavázáni. To
se t˘ká zejména otázek ekonomické a sociální soudrÏnosti, veﬁejného zdravotnictví, ‰kolství a mládeÏe, kultury, transevropské dopravy, telekomunikací, sítí energetické infrastruktury a dal‰ích.
Dnes je V˘bor regionÛ orgánem, kter˘ doplÀuje tﬁi hlavní instituce Evropské unie – Radu, Komisi
a Parlament. Jeho postavení v institucionálním systému Unie je zaloÏeno na politick˘ch zku‰enostech
ãlenÛ z rÛzn˘ch národních úrovní a na jejich znalostech místních a regionálních problémÛ. Právû V˘bor
regionÛ resp. jeho ãlenové umoÏnil regionÛm, mûstÛm a místním úﬁadÛm spoluúãast (jako poradní
orgán) na rozhodovacím procesu ve v‰ech ostatních institucích Evropské unie.
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V˘bor regionÛ je nezávislá instituce, má vlastní jednací ﬁád. Schází se buì ze své vlastní iniciativy
nebo na základû Ïádosti Rady nebo Komise. Zasedá 5 x roãnû v Bruselu. V jeho ãele stojí pﬁedseda,
volen˘ v‰emi ãleny na období 2 let.
V˘bor má celkem 222 ãlenÛ a stejn˘ poãet náhradníkÛ. âlenové jsou jmenováni Evropskou radou
a jejich funkãní období je ãtyﬁleté, mohou v‰ak b˘t znovu jmenováni. âlenem V˘boru se mÛÏe stát jen
zvolen˘ zástupce místní ãi regionální samosprávy.
Dosavadní poãet ãlenÛ z jednotliv˘ch zemí:
■

Nûmecko, Francie, Itálie a Velká Británie – 24 ãlenÛ

■

·panûlsko – 21 ãlenÛ

■

Belgie, ¤ecko, Nizozemí, Rakousko, Portugalsko a ·védsko – 12 ãlenÛ

■

Dánsko, Irsko a Finsko – 9 ãlenÛ

■

Lucembursko – 6 ãlenÛ

Po reformû institucí EU lze oãekávat zmûny i ve sloÏení této instituce.
Oblasti pÛsobení a souãinnost
Pﬁed tím, neÏ vstoupila v platnost Amsterodamská smlouva, byla pÛsobnost V˘boru regionÛ omezena do pûti oblastí:
1. Ekonomická a sociální koheze
2. Vzdûlání, odborné ‰kolení a mládeÏ
3. Kultura
4. Veﬁejné zdraví
5. Transevropské dopravní, komunikaãní a energetické sítû
Dnes je pÛsobnost V˘boru ‰ir‰í. Spadá sem:
■

Dopravní politika

■

Smûrnice pro politiku zamûstnanosti

■

Sociální opatﬁení

■

Implementace rozhodnutí, t˘kajících se Evropského sociálního fondu

■

Podpora opatﬁení v oblasti v‰eobecného ‰kolení a mládeÏe

■

Podpora opatﬁení v kulturní oblasti
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■

Podpora opatﬁení v oblasti zdravotnictví

■

Definice hlavních trendÛ a akcí, t˘kajících se stavby a expanze transevropsk˘ch sítí

■

Definice cílÛ, organizace a v‰eobecn˘ch pravidel pro fungování strukturálních fondÛ a ustanovení
Kohezního fondu

■

Implementace rozhodnutí Evropského fondu regionálního rozvoje
Pﬁipomínky podává V˘bor Komisi, Radû a Evropskému parlamentu. S Radou a Komisí spolupracu-

je V˘bor pﬁedev‰ím v otázkách pﬁeshraniãní spolupráce. Právû prostﬁednictvím iniciativních pﬁipomínek mÛÏe V˘bor regionÛ ovlivÀovat implementaci evropského práva, která se t˘ká místní a regionální
veﬁejné správy. Napﬁíklad v˘hrady a námûty k iniciativû LEADER formuloval V˘bor na svém zasedání 17. února 2000.
V˘bor regionÛ má celkem sedm komisí:
ã. 1 – pro regionální politiku, strukturální fondy, hospodáﬁskou a sociální soudrÏnost, pﬁeshraniãní
a meziregionální spolupráci
ã. 2 – pro zemûdûlství, rybolov a rozvoj venkova
ã. 3 – pro transevropské sítû, dopravu a informaãní spoleãnost
ã. 4 – pro územní plánování, problémy mûst, energetiku a Ïivotního prostﬁedí
ã. 5 – pro sociální politiku, zdravotní péãi, ochranu spotﬁebitele, v˘zkum a cestovní ruch
ã. 6 – pro zamûstnanost, hospodáﬁskou politiku, jednotn˘ trh, prÛmysl, malé a stﬁední podniky
ã. 7 – pro vzdûlání, odbornou pﬁípravu, kulturu, mládeÏ, sport a obãanská práva
Komise 2 V˘boru regionÛ
Komise ã. 2 se zab˘vá otázkami rozvoje venkova, zemûdûlství a rybolovu z pohledu jednotliv˘ch
regionÛ. Její názory jsou vyuÏívány jako doporuãení k návrhÛm Evropské komise. Ve sv˘ch vlastních
iniciativách se zamûﬁuje na specifické pﬁístupy k rozvoji regionÛ.
Jedním ze základních snah komise (a V˘boru jako celku) je opu‰tûní národních modelÛ rozvoje ãi
modelu „unifikované“ Evropské unie a nahrazení modelem teritoriálních ekonomik. Tento pﬁístup totiÏ
umoÏÀuje pﬁesnûj‰í umístûní finanãních nástrojÛ a zdrojÛ na nejpotﬁebnûj‰í místa.
Dal‰ím stûÏejním prvkem tohoto pﬁístupu je podpora a ochrana místních v˘robkÛ, která hraje dÛleÏitou roli pﬁi rozvoji regionu. V zájmu kaÏdého regionu je, aby nabízel zákazníkÛm nejen kvalitu, ale
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i jedineãnost. V dne‰ním svûtû globálních produktÛ, jemuÏ vládnou spotﬁební návyky, je pro region stûÏejní právû schopnost zdÛraznit svou jedineãnost. Producenti regionálních v˘robkÛ by se podle mínûní
komise mûli nauãit vyuÏívat marketingovou hodnotu (image) sv˘ch regionÛ jako unikátní známku kvality.25

3.2 Asociace a sítû, které podporují rozvoj venkova
3.2.1 Mezinárodní sdruÏení subjektÛ v problematice venkova
Na pomoc rozvoji venkova je zamûﬁen znaãn˘ poãet nadnárodnû pÛsobících asociací, které mají
ãasto podobu koordinaãních a kooperativních sítí. V pﬁehledu jsou nûkteré z v˘znamn˘ch subjektÛ (vût‰ina má sídlo v Bruselu).
Evropské sdruÏení pro informace o místním rozvoji (European Association for Information on
Local Development – AEIDL) se specializuje na informování o regionálním a místním ekonomickém
rozvoji, mal˘ch a stﬁedních podnicích a o sociálních záleÏitostech. AEIDL je mimo orgány EU nejvût‰ím poskytovatelem informací o rozvoji venkova v zemích Unie.
Volná síÈ organizací s názvem Venkov, Ïivotní prostﬁedí, rozvoj (Ruralité, Environnement,
Développement – RED), zaloÏená v roce 1980, se zab˘vá environmentálními otázkami (zejména ochranou pﬁírody) a rozvojem venkova. Poﬁádá konference, pracovní setkání a v˘zkum tûchto témat. Sídlo
asociace je v belgickém Attertu a nyní sdruÏuje více neÏ 120 ãlenÛ z 15 zemí.
RED usiluje o pozitivní vztahy mezi ekonomikou, kulturou a Ïivotním prostﬁedím venkova a mûsta,
prosazuje právo venkovské populace na respektování venkova v politikách regionÛ a EU a propaguje
pﬁíklady místního rozvoje ve venkovsk˘ch oblastech, zejména ty, které jsou spojeny s ochranou a tvorbou Ïivotního prostﬁedí. Hlavními zpÛsoby práce jsou budování celoevropské sítû pro rozvoj venkova,
koordinování platformy mezinárodních nevládních neziskov˘ch organizací a publikaãní ãinnost.
Evropská rada pro vesnici a malé mûsto (The European Council for the Village and Small Town –
ECOVAST) vznikla v roce 1984 pﬁedev‰ím k ochranû venkovsk˘ch komunit, jejich kulturního a pﬁírodního dûdictví a Ïivotního prostﬁedí. Je to sdruÏení organizací a jednotlivcÛ, kteﬁí se zab˘vají v˘zku-

25

Tento princip ostatnû akceptuje jak program SAPARD, tak praxe mnoh˘ch venkovsk˘ch mikroregionÛ (viz projekty jako
Sedlická krajka nebo Krkono‰sk˘ ementál), které staví svÛj rozvojov˘ projekt na místních specialitách a jejich dosavadním
nebo pﬁedpokládaném vûhlasu.
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mem, poradenstvím a akãními projekty ve venkovsk˘ch oblastech. ECOVAST má pracovní skupiny pro
krajinu, venkovskou architekturu, turistiku a dal‰í. V roce 1998 zveﬁejnil návrh komplexní strategie pro
evropsk˘ venkov. Má stovky ãlenÛ ve 28 zemích. Sídlo je v anglickém Cheltenhamu.
V poslední dobû vytvoﬁil ECOVAST rozsáhl˘ projekt zamûﬁen˘ v 10 kandidátsk˘ch zemích na posilování obãanské spoleãnosti a podporu mezinárodní v˘mûny zku‰eností v rozvoji venkova. Opírá se
o pﬁedpoklad, Ïe rozvoj venkova je nejúspû‰nûj‰í a trval˘ tehdy, kdyÏ vychází ze siln˘ch partnerství na
národní a místní úrovni a zvlá‰tû kde se lidé pﬁímo úãastní rozvojov˘ch aktivit vãetnû jejich plánování.
Transevropská síÈ venkova (TransEuropean Rural Network – TERN) vznikla na základû druhého
evropského programu boje proti chudobû v roce 1990. Jejím cílem je „aktivnû usilovat o v˘voj politik,
které povedou k redistribuci zdrojÛ ve prospûch marginalizovan˘ch venkovsk˘ch oblastí“. TERN plní
tento cíl lobováním v institucích EU, v˘zkumem, v˘mûnou pﬁíkladÛ dobré praxe a zprostﬁedkováním
informací mezi místním projekty a Evropskou komisí.
TERN slouÏí organizacím, které pÛsobí pﬁímo ve venkovsk˘ch oblastech a soustﬁeìuje se spí‰ na
aktivní projekty neÏ na ãinnost celonárodních organizací. TûÏi‰tû jeho práce je ve dvou aktivitách:
v pomoci pﬁi rozvoji regionálních a národních sítí venkova, zvlá‰tû tam, kde takové struktury dosud
neexistují (jiÏní Evropa), a v mezinárodních projektech, které propojují jednotlivé organizace zamûﬁené na obnovu venkovsk˘ch oblastí.
Evropská skupina pro iniciativy v místní zamûstnanosti (European Group for Local Employment
Initiatives – EGLEI), zaloÏená v roce 1984, je federací veﬁejn˘ch (státních) a soukrom˘ch organizací,
které se pﬁímo podílejí na místním rozvoji. Má více neÏ 100 ãlenÛ a jejím cílem je reprezentovat místní rozvojové agentury v Evropské komisi, organizovat setkání zástupcÛ rozvojov˘ch agentur a zaji‰Èovat v˘mûnu jejich zku‰eností.
Evropské ‰kolící a rozvojové stﬁedisko pro farmáﬁství a Ïivot na venkovû (European Training and
Development Centre for Farming and Rural Life – CEPFAR ) je ãlenská síÈ 80 organizací pÛsobící od
roku 1982. Jeho cíle jsou zﬁejmé z názvu.
VIRGILIUS je sdruÏení, které zahrnuje 12 organizací, jeÏ se zab˘vají zemûdûlstvím a rozvojem
venkova v osmi zemích EU. Má dva cíle: propagovat praktické projekty, které jsou zaloÏeny na spolupráci mezi partnery, a propagovat politiku integrovaného rozvoje venkova v Evropské unii. Sídlí ve
Stoneleigh Park v Anglii.
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EURADA, asociace regionálních rozvojov˘ch agentur, je nezisková organizace, jejímÏ cílem je
propagovat regionální ekonomick˘ rozvoj pomocí dialogu s Evropskou komisí, zaji‰Èovat v˘mûnu
dobré praxe a mezinárodní spolupráci mezi agenturami. EURADA sdruÏuje kolem 150 rozvojov˘ch
organizací z 25 zemí. Z nich má sedm kandidátsk˘ch zemí pﬁidruÏené ãlenství (vãetnû âR – rozvojové
agentury v Mostû, Ostravû a na stﬁední Moravû).

3.2.2 Spolupráce mezi venkovsk˘mi regiony
Jak plyne z obsahového zamûﬁení iniciativy LEADER, hodnû pozornosti vûnují regiony pﬁeshraniãní a mezinárodní spolupráci. Ta se stává pﬁedmûtem samostatn˘ch projektÛ a vznikají tak „minisítû“
zejména v˘robních a obchodních spoleãností, které pomáhají roz‰iﬁovat v˘robky, sluÏby nebo informace do jin˘ch venkovsk˘ch oblastí Evropy.
Pﬁíkladem mÛÏe b˘t volné sdruÏení Evropsk˘ch obchodních tykadel (European Commercialisation
Antennas – ACE), v nûmÏ se spojilo pût regionÛ ze ·panûlska, Irska, Portugalska, Walesu a Francie
(spojování geograficky vzdálen˘ch a odli‰n˘ch regionÛ je v rámci LEADER bûÏné).
Hlavním cílem ACE je realizovat spoleãn˘ zámûr marketingové podpory, kter˘ usnadní mal˘m
a stﬁedním v˘robcÛm potravin pﬁístup k mûstské populaci, pro niÏ by tyto produkty byly jinak nedosaÏitelné. Úkolem kaÏdého partnera je vybudovat marketingovou kanceláﬁ nebo „tykadlo“ (obchodní
zastoupení) v hustû zalidnûné oblasti své zemû.
Prospûch z projektu spoãívá jiÏ v tom, Ïe pomocí tykadel se ovûﬁují obchodní podmínky pro místní
dodavatele (velikost dodávek, kvalita atd.), souãasnû se v‰ak ovûﬁuje i nabídka z ostatních regionÛ
a poﬁádají se spoleãné reklamní akce, napﬁ. prodejní v˘stavy. Je v‰ak pravda, Ïe objem této meziregionální v˘mûny zboÏí je mal˘.
DÛleÏité je, Ïe na základû prvotní spolupráce se vyvíjejí místní sdruÏení, resp. marketingové spoleãnosti, které poskytují sluÏby vût‰ímu poãtu v˘robcÛ. Tak ve Walesu byla zaloÏena marketingová spoleãnost (s názvem Vel‰ská kuchynû), která poskytuje sluÏby zhruba ãtyﬁiceti mal˘m producentÛm ve
stﬁedním Walesu. Postupnû vznikly ãtyﬁi obchody a v Cardiffu malá kanceláﬁ a sklad, odkud v˘robci
zásobují hlavní centra osídlení v severozápadní a stﬁední Anglii.
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3.3 Souvislost rozvoje venkova se zemûdûlskou politikou EU
Pﬁímá je souvislost mezi rozvojem venkova a zemûdûlskou politikou Evropské unie.
Zemûdûlství jako odvûtví hospodáﬁství Evropské unie ãelí celé ﬁadû nov˘ch trendÛ. Z nejv˘znamnûj‰ích uveìme globalizaci svûtového obchodu, rostoucí nároky spotﬁebitelÛ na kvalitu a roz‰iﬁování
Evropské unie o dal‰í ãlenské zemû. Tyto zmûny ovlivÀují nejen zemûdûlské trhy, ale také místní hospodáﬁské celky ve venkovsk˘ch oblastech. Budoucnost zemûdûlského sektoru proto tkví ve vyváÏeném
rozvoji venkovsk˘ch oblastí. DÛleÏitost venkovsk˘ch oblastí podtrhuje fakt, Ïe zabírají 80 % rozlohy
zemí Evropské unie. Proto hraje zemûdûlská politika a politika rozvoje venkova jednu z klíãov˘ch úloh
v celkové politice Unie – dot˘ká se vût‰iny území.
Tato fakta jsou hlavním dÛvodem, proã reformy dokumentu AGENDA 2000 pokraãují v trendech
nastolen˘ch v minul˘ch letech. Nová politika rozvoje venkova se stala vedle Spoleãné zemûdûlské politiky „druh˘m pilíﬁem“ a plnû odpovídá v˘‰e uveden˘m skuteãnostem26. Tato politika je podstatnou souãástí evropského zemûdûlského modelu, snaÏí se zajistit pevn˘ a trval˘ rámec pro zaji‰tûní budoucnosti venkovsk˘ch oblastí a podporu tvorby nov˘ch a udrÏení stávajících pracovních míst.
Základní principy rozvoje ekonomiky venkova jsou:
1. Multifunkãnost zemûdûlství, t. j. získání, resp. posílení dal‰í úlohy kromû v˘roby potravin. Tento
fakt v sobû nutnû zahrnuje vznik a rozvoj dal‰ích sluÏeb, poskytovan˘ch farmáﬁi.
2. Multisektorální a integrovan˘ pﬁístup k ekonomice venkova. Smyslem tohoto pﬁístupu je vytvoﬁit
nové, „nezemûdûlské“ zdroje pﬁíjmÛ a zamûstnanosti a také zajistit ochranu kulturního a pﬁírodního
bohatství venkova.
3. Flexibilní pomoc pﬁi rozvoji venkova, zaloÏená na principu subsidiarity a podporující decentralizaci.
4. PrÛhlednost pﬁi navrhování a ﬁízení programÛ prostﬁednictvím zjednodu‰ené a dostupnûj‰í legislativy.

26

Nejen Ïe nová politika rozvoje venkova zahrnuje v‰echny venkovské regiony ES. Na zasedání Evropské rady v bﬁeznu 1999
v Berlínû bylo rozhodnuto, Ïe z prostﬁedkÛ strukturálních fondÛ urãen˘ch pro Cíle 1 a 2 bude pro rozvoj venkova a dal‰í
podpÛrná opatﬁení navíc alokována ãást fondu z rozpoãtové hlavy 1 (zemûdûlství). Pro sedmileté období bude k dispozici
celkem 30,37 mld eur. Na svém zasedání v záﬁí 1999 Evropská komise pﬁijala rozhodnutí o rozdûlení dotací ãlensk˘m
zemím. Napﬁíklad Irsko v prÛmûru 315 mil. eur roãnû, Rakousko 423 mil. eur, V. Británie 154 mil. eur.
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Hlavní vûcné oblasti rozvoje venkova mohou b˘t shrnuty do tﬁí bodÛ:
1. Posílení postavení sektoru zemûdûlství a lesnictví
2. Zlep‰ení konkurenceschopnosti venkovsk˘ch oblastí
3. Ochrana Ïivotního prostﬁedí a dûdictví venkova
Zpráva Evropské komise o zemûdûlské situaci v EU z 26. ãervence 2000 zdÛraznila, Ïe se prohloubila opatﬁení, která by mûla chránit evropsk˘ venkov. Od roku 2000 se jednotná politika venkovského
rozvoje uplatÀuje po celém Spoleãenství a mÛÏe b˘t financována nejen z Orientaãní sekce EAGGF, ale
také ze zemûdûlsk˘ch dotací, které jsou v Garanãní sekci EAGGF. UplatÀování politiky rozvoje venkova bylo velice zjednodu‰eno Naﬁízením Rady ES ã. 1257/1999.
Tento nov˘ pﬁístup se soustﬁeìuje pﬁedev‰ím na environmentální aspekty: na podporu opatrného
nakládání s pﬁírodními zdroji, na uchování pﬁírodního a kulturního dûdictví a na ekologicky pﬁijatelnûj‰í zemûdûlskou ãinnost. V tomto smyslu dochází k faktickému splynutí se zámûry iniciativy
LEADER.
Pﬁíkladem konkrétního a realizovaného projektu je agroturistika a pûstování léãiv˘ch rostlin v malebné chránûné krajinné oblasti Spreewald u Berlína. Svérázná architektura selsk˘ch stavení, síÈ tradiãních
vodních cest, ekologicky ãistá krajina s vzácn˘mi druhy ÏivoãichÛ umoÏÀuje rozvoj agroturistiky.
Jedním z vhodn˘ch míst je b˘val˘ statek, navrácen˘ v restituci. Staré stáje pro 15 krav, pût koní, prasata a drÛbeÏ byly za pﬁispûní ze strukturálních fondÛ EU pﬁemûnûny v útulnou selskou hospodu
a pokoje pro 15 hostÛ.
Agroturistika je pro majitele jen jedním ze zdrojÛ pﬁíjmÛ, neboÈ pracuje také jako ﬁeditel podniku
Agrarhandel und Service GmbH. Podnik, vyuÏívající podporu z iniciativy spoleãenství LEADER II, se
zamûﬁil kromû prvov˘roby a obchodu zemûdûlsk˘mi komoditami i na netradiãní ãinnost. Na plo‰e 35
hektarÛ se pûstují léãivé byliny, hlavnû baldrián a tﬁezalka. Droga se tﬁídí a zpracovává na vyhledávanou surovinu pro v˘robu ãajÛ a lékÛ. Je to dobr˘ pﬁíklad souãasného vyuÏití nûkolika siln˘ch stránek
regionu i pﬁíklad pﬁidané hodnoty k prvov˘robû (nejen pûstování, ale také zpracování).
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3.4 LIFE – nástroj uplatnûní politiky z oblasti Ïivotního prostﬁedí
Finanãní nástroj pro Ïivotní prostﬁedí LIFE je pﬁíkladem podpory rozvoje venkova dal‰í politikou
Unie. LIFE vychází ze smûrnic pﬁijat˘ch v letech 1992 a 1996 a jeho úãelem je pﬁispût k implementaci, aktualizaci a rozvoji politiky Ïivotního prostﬁedí, pﬁedev‰ím pomocí integrace této politiky do ostatních politik.
Pro období 2000 – 2004 byl rozhodnutím Evropské komise stanoven celkov˘ rozpoãet této aktivity
640 milionÛ EUR. Program spolufinancuje aktivity ve tﬁech oblastech:
1. Aktivity, které se t˘kají ochrany pﬁírody (ãást LIFE – Nature) – 47 % z rozpoãtu LIFE.
2. Aktivity, které smûﬁují k implementaci politiky a zákonodárství Unie v oblasti Ïivotního prostﬁedí
(ãást LIFE – Environment) – 47 % z rozpoãtu LIFE.
3. Aktivity, které se t˘kají odborné pomoci pro podporu trvalého rozvoje a které by mûly b˘t zavedeny ve „tﬁetích zemích“ (ãást LIFE – Tﬁetí zemû) – 6 % z rozpoãtu LIFE.
Pﬁíjemci programu jsou subjekty z rÛzn˘ch zemí. âásti LIFE – Nature a LIFE – Environment jsou
otevﬁeny v‰em fyzick˘m i právnick˘m osobám, které sídlí v zemích Evropské unie a dále v zemích,
které jsou kandidáty vstupu do EU ve stﬁední a v˘chodní Evropû a které uzavﬁely asociaãní dohodu, tj.
Bulharsko, Estonsko, Maìarsko, Litva, Loty‰sko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a âeská
republika. âást LIFE – „Tﬁetí zemû“ je otevﬁena osobám a spoleãnostem, které sídlí v zemích na pobﬁeÏí Stﬁedozemního a Baltského moﬁe a dále ostatním zemím, které uzavﬁely asociaãní dohody, ale nespadají do oblasti stﬁední a v˘chodní Evropy (Kypr, Malta, Albánie).
Finanãní pomoc je poskytována formou spolufinancování projektÛ a doplÀujících opatﬁení a podléhá
urãit˘m limitÛm:
LIFE Nature
■

50 % celkov˘ch nákladÛ na ochranu pﬁírody,

■

V˘jimeãnû aÏ 75 % celkov˘ch nákladÛ (zejména u projektÛ, které se zab˘vají tûmi biologick˘mi
druhy, jejichÏ záchrana patﬁí mezi prioritní, anebo pokud je navrhovatelem projektu nevládní organizace).

■

100 % nákladÛ pro doplÀující opatﬁení

LIFE Environment
■

30 % nákladÛ v pﬁípadû, Ïe jde o projekt pﬁiná‰ející v˘nosy.

■

50 % nákladÛ u ostatních aktivit.

■

100 % nákladÛ pro doplÀující opatﬁení.
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3.5 Koncept zapojování veﬁejnosti do rozvoje komunit
Ve v‰ech fázích pﬁípravy a implementace projektÛ typu LEADER je v pozadí otázka: Jak˘ by mûl
b˘t podíl obãanÛ a místních organizací? Obecnûji – jak˘ by mûl b˘t ve venkovsk˘ch obcích pomûr sloÏek participativní (tzv. pﬁímé) a volené (zastupitelské) demokracie? Obecnû je zﬁejmé, Ïe ãím niÏ‰í stupeÀ v hierarchii veﬁejné správy, tím vût‰í by mûl b˘t (a b˘vá) podíl participativní demokracie, a naopak. Tuto zásadu podporují i pﬁijaté principy regionální a strukturální politiky EU, zejména principy
subsidiarity a partnerství.
Zapojení veﬁejnosti do rozvoje komunit se postupnû stalo velk˘m tématem financování ze zdrojÛ
Evropské unie. K obratu do‰lo zﬁejmû v roce 1989, kdy Rada Evropy pﬁevzala usnesení Stálé konference místních a regionálních orgánÛ Evropy, které poÏadovalo vût‰í uznání komunitního rozvoje
jakoÏto nástroje místního a regionálního ﬁízení. Koncept komunitního rozvoje se stal velmi frekventovan˘m pojmem pro aktivity na místní a regionální úrovni.
DÛraz na zapojování lidí do komunitního rozvoje a partnerství na regionální a místní úrovni lze ukázat na pﬁíkladu dílãích cílÛ jednotného programového dokumentu pﬁijatého JiÏním Walesem na období
1997 – 99 (s ohledem na prioritu „Rozvoj komunit a jejich potenciálu“27 uplatnûnou ve Velké Británii
v rámci podpory z Evropského sociálního fondu)28:
a) UmoÏnit místním lidem, aby identifikovali a formulovali své potﬁeby a zájmy
b) UmoÏnit místním lidem úãast na obnovû v oblasti sociální, ekonomické, vzdûlávací, kulturní
a v oblasti Ïivotního prostﬁedí
c) Zv˘‰it schopnosti a sebevûdomí místních lidí, aby se mohli úãastnit svépomocn˘ch akcí
d) Rozvinout místní ekonomiku s dÛrazem na její udrÏitelnost
e) Maximalizovat spoleãenské a kulturní pﬁínosy
f) Zlep‰it vnûj‰í image lokality i image v oãích jejích obyvatel
g) Vytvoﬁit trvalá partnerství subjektÛ veﬁejné správy, komunity, dobrovoln˘ch organizací a soukromého sektoru
Samozﬁejmû potﬁebu zv˘‰ení úãasti obãanÛ na rozhodování o veﬁejn˘ch záleÏitostech, jak˘mi jsou
investiãní zámûry ãi rozvojové projekty, neakcentoval aÏ program LEADER nebo orgány EU. Velká
vlna tûchto iniciativ zapoãala zhruba v poslední tﬁetinû 20. století v souvislosti s obnovou mûstsk˘ch

27
28

Community development and capacity building.
Viz Chanan 1999, str. 8-9
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center a územním plánováním vÛbec. Urbanisté, sociologové a dal‰í odborníci spolu s místními samosprávami docházeli stále více k poznání Ïe vytvoﬁit úspû‰n˘ místní projekt není moÏné bez aktivního
zapojení tûch, kter˘ch se t˘ká – místních obãanÛ, podnikatelÛ, náv‰tûvníkÛ apod. Vyvinula se ﬁada
metod zapojování veﬁejnosti29.
V tomto kontextu vyniká v˘znam místních komunit, místních akcí a také místních ﬁídících skupin,
které jsou iniciátorem a nositelem aktivit30. Dalo by se ﬁíci, Ïe neustál˘ a z centrálního pohledu Ïiveln˘ proud místních aktivit se setkává s iniciativou LEADER, kterou také mÛÏeme chápat jako nabídku
pomoci Evropské unie pro uplatnûní autonomního ﬁízení regionÛ.
Ze studií k problematice v˘znamu místních komunit v zemích EU lze odvodit ãtyﬁi hlavní doporuãení:
1. Lokality, místní akce a sociální soudrÏnost: TvÛrci politiky v sociální oblasti by si mûli uvûdomit
obrovsk˘ pﬁínos aktivit místních komunit pro vytváﬁení dobr˘ch Ïivotních podmínek a soudrÏnost
komunit a vyvíjet sociální a ekonomické programy, které posílí roli místních aktivit.31
2. Místní rozvojové strategie: Na úrovni místní strategie by se mûla zavést opatﬁení, která by vedla
k posílení sektoru aktivit místních komunit, a to pﬁedev‰ím v lokalitách, které jsou nûjak˘m zpÛsobem znev˘hodnûny, a zaãleÀovat je do plánÛ rozvoje.
3. Ekonomická hodnota neplacené práce: Je tﬁeba plnû ocenit dobrovolnou neplacenou práci, kterou
obãané vynakládají na místní veﬁejnû prospû‰né ãinnosti. Zejména v poÏadavcích na spolufinancování rozpoãtÛ pﬁedkládan˘ch projektÛ a v sociální a ekonomické anal˘ze pﬁínosÛ by se mûla brát tato
hodnota dÛslednû v úvahu.32

29

MoÏná nejucelenûj‰í a velmi instruktivní pﬁehled podává pﬁíruãka Nicka Watese „The Community Planning Handbook“,
Earthscan, London 2000.
30
Na tomto místû se nejedná o místní akãní skupiny (LAG), které patﬁí do konceptu iniciativy LEADER, n˘brÏ o v‰echny
dal‰í, na iniciativách EU ãasto nezávislé subjekty. Napﬁíklad na ‰védském venkovû pÛsobí 3700 „skupin pro místní rozvoj“
sloÏen˘ch z lidí, kteﬁí mají zájem na rozvoji Ïivota v dané komunitû. Tyto skupiny vytvoﬁily sdruÏení, které jednou za dva
roky svolává tzv. Parlament venkova. Hnutí pro obnovu a rozvoj ‰védského venkova se postupnû stalo uznávanou silou ve
spoleãnosti.
31
Pro ãeské pomûry b˘vá bohuÏel ãast˘m pﬁípadem, Ïe místní aktivity, aÈ uÏ v oblasti péãe nebo prosazování práv a skupinov˘ch zájmÛ obãanÛ, b˘vají pouze trpûny, pﬁíp. dotovány, anebo Ïe tvÛrci této místní nestranické politiky jsou zatlaãováni do
role jakési vûãné opozice vÛãi místní veﬁejné správû. Nedostateãná schopnost a ochota místních orgánÛ povzbuzovat, aktivizovat a vyuÏívat tyto místní zdroje pak nepﬁiná‰í jen niÏ‰í efektivnost rozvojov˘ch programÛ, ale pﬁedev‰ím ztrátu pozitivních vazeb mezi obãany a státem, resp. obãany a samosprávou.
32
Jde o praxi, která je bûÏná v ãlensk˘ch zemích EU. Napﬁíklad ve ·védsku v souãasné dobû veﬁejná správa uznává ekvivalent 150 ‰védsk˘ch korun za hodinu dobrovolné práce. Tato hodnota pak vstupuje do vkladÛ ãi pﬁínosÛ realizace projektÛ
podporovan˘ch iniciativou LEADER i dal‰ími nástroji. V jediném roce tak lidé odpracovali ve prospûch projektÛ místního
rozvoje celkem 4,4 mil. hodin, coÏ pﬁedstavuje ekonomick˘ pﬁínos „dobrovolnického sektoru“ v obcích (ãili pﬁidanou hodnotu) 660 mil. ‰védsk˘ch korun.
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4. âtyﬁi klíãové skupiny partnerÛ: Kromû veﬁejného sektoru existují na v‰ech úrovních dal‰í ãtyﬁi skupiny partnerÛ, kteﬁí hrají specifickou, ale vÏdy klíãovou roli v místním rozvoji. Nemûly by b˘t opomíjeni, naopak pﬁi tvorbû projektÛ a plánÛ rozvoje33 by se mûlo poãítat s jejich co nejvût‰ím zapojením. Jsou to:
a) celostátnû pÛsobící neziskové (dobrovolnické) organizace jako je národní organizace âerveného
kﬁíÏe, katolické charity, myslivecká sdruÏení aj.,
b) sociální partneﬁi typu odborov˘ch a zamûstnavatelsk˘ch svazÛ, hospodáﬁsk˘ch a agrárních
komor,
c) místní skupiny a organizace, zejména místní, samostatnû pÛsobící nevládní neziskové organizace,
d) místní rozvojové a obãanské iniciativy (trvalé i pﬁechodné), které by mûly aktivnû spoluutváﬁet
koncepci budoucího rozvoje daného regionu ãi obce.

3.6 Koncept partnerství
3.6.1 Partnerství jako princip strukturální politiky
Princip partnerství je v souvislosti se strukturální politikou EU uvádûn velmi ãasto. BohuÏel je rovnûÏ ãasto chybnû interpretován, resp. posuzován jen z centrální úrovnû34. ProtoÏe se v‰ak iniciativa
LEADER uplatÀuje silnû decentralizovanû a v místním mûﬁítku, je uÏiteãné pﬁipomenout alespoÀ
základní skuteãnosti.
PÛvodnû bylo partnerství pojímáno pomûrnû formálnû, jako institucionální vztah mezi formálními
zastupitelsk˘mi orgány, pﬁedev‰ím na nadnárodní úrovni Evropského spoleãenství. Tento typ „partnerství“ byl odrazem klasického konceptu 19. a 20. století, totiÏ „partnerství“ státu, práce a kapitálu.
Zastupitelsk˘mi orgány (podobnû jako jinde v pováleãné tripartitû) tu byly vláda, odboráﬁské ústﬁedí
a svaz zamûstnavatelÛ.

33

V âR to jsou v souãasné dobû zejména rozvojové plány mûst, územní plány, programy rozvoje krajÛ a strategické plány rozvoje venkovsk˘ch mikroregionÛ.
34
Napﬁíklad Slovníãek vybran˘ch pojmÛ politiky soudrÏnosti EU (MMR 2000) charakterizuje na str. 18 partnerství co do rozsahu pojmu neúplnû a obsahovû málo v˘stiÏnû – jako spolupráci na úrovni EU a ãlenského státu, resp. na národní úrovni za
úãelem pﬁípravy programÛ.
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Pozdûji se pﬁístupy zaloÏené na partnerství i samotn˘ pojem zaãaly roz‰iﬁovat a prohlubovat, aÏ se
v 90. letech staly klíãov˘m znakem programÛ EU v oblasti vládních politik, vãetnû politiky rozvoje
venkova. V roce 1988 byl princip partnerství zahrnut do reformy strukturálních fondÛ a Maastrichtská
smlouva tento pﬁístup podpoﬁila zaloÏením V˘boru regionÛ jako konzultaãního orgánu (viz odd. 3.1).
Princip partnerství má nyní kromû tradiãních konzultací s partnery je‰tû mnohem ‰ir‰í uplatnûní. Jde
o zapojení národních, regionálních a místních subjektÛ do nov˘ch forem spolupráce a dále o zainteresování ‰irokého spektra nevládních organizací.
Za partnery zainteresované v místních partnerstvích se nyní povaÏují:
1. Veﬁejn˘ sektor, tj. státní a samosprávné orgány místní a regionální.
2. Zamûstnavatelé a jejich svazy.
3. Odborové svazy a organizace.
4. Dobrovolnick˘ sektor35: mÛÏe v partnerstvích hrát klíãovou roli napﬁ. pﬁi pomoci v opûtovném spoleãenském uplatnûní a zaãlenûní skupin, které jsou aktuálnû vylouãeny z normálního Ïivota (bezdomovci atd.). Tyto organizace také b˘vají ménû svázány formálními pravidly neÏ státní (veﬁejnoprávní) organizace, a proto mohou mít lep‰í pﬁedpoklady pro inovace a experimenty.
5. Komunitní sektor36: zahrnuje celou ﬁadu místních organizací, napﬁíklad sportovní kluby, malé místní podniky, individuální zástupce komunit a aktivisty. Tito partneﬁi pﬁispívají sv˘mi pﬁím˘mi zku‰enostmi a znalostí místních podmínek a ãasto také sv˘mi vlastními strategiemi zmûn. Aãkoliv vût‰inou nepﬁiná‰ejí do partnerství Ïádné finanãní prostﬁedky, pﬁiná‰ejí sem jiné zdroje – svÛj ãas, energii
a know-how.
Partnerství mÛÏe dle stanoviska Evropské komise vytváﬁet pﬁidanou hodnotu tím, Ïe umoÏní spolupráci na inovaãních projektech, pﬁená‰ení zku‰eností a vzdûlávacích sítích mezi rozdíln˘mi partnery
i mezi jednotliv˘mi zemûmi.

35
36

Viz poznámka v odd. 2.3.
V souladu se situací v západoevropsk˘ch zemích tu musíme rozli‰ovat mezi dobrovolnick˘m a neziskov˘m sektorem (zãásti se pﬁekr˘vajícími) a mezi neziskov˘m a komunitním sektorem (kter˘ vpodstatû zahrnuje v‰echny subjekty s místní pÛsobností, s místním dosahem aktivit, sluÏeb apod.). Naproti tomu v âR není dobrovolnick˘ sektor rozvinut a proto se vût‰inou
hovoﬁí o nevládním neziskovém sektoru jako celku.
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3.6.2 Partnerství v oblasti strukturálních fondÛ a programech sociálních aktivit
Principy partnerství jsou nyní velmi dÛleÏité v hlavním zpÛsobu vyuÏívání strukturálních fondÛ prostﬁednictvím operaãních programÛ, v iniciativách Unie a v jednotliv˘ch sociálních programech, jako
byl napﬁ. program POVERTY 3.
U strukturálních fondÛ je princip partnerství pevnû spjat s principem subsidiarity a s pochopením
v‰ech v˘hod decentralizace. V rámci strukturálních fondÛ je hlavním místem pro uplatnûní principu
partnerství monitorovací v˘bor, kter˘ je místem setkávání zástupcÛ Evropské komise, státní správy
ãlenské zemû a zástupcÛ hlavních sociálních partnerÛ. U iniciativ Unie a programÛ sociálních aktivit
v‰ak byla Evropská komise v pozici, kdy bylo teprve nutné podpoﬁit ‰ir‰í horizontální partnerství mezi
místními subjekty. Proto byla zavedena celá ﬁada programÛ a iniciativ, které poskytly rámec pro partnerství a pﬁeshraniãní spolupráci (POVERTY 3, LEDA, LEADER, URBAN, INTERREG, NOW,
YOUTHSTART, HORIZON a INTEGRA).
Evropská komise je velmi naklonûna trendu rozvoje partnerství v iniciativách Unie uÏ proto, Ïe jsou
zaloÏeny na navazování spolupráce a atmosféry experimentování a inovace. Nejúspû‰nûj‰í pﬁi pﬁevodu
cílÛ do konkrétních akcí byly na konci 90. let programy INTERREG, URBAN a LEADER, kter˘m se
daﬁilo transformovat cíle do efektivních akcí, posilovat sjednocující povahu místních rozvojov˘ch programÛ, mobilizovat místní zdroje a pﬁidávat dal‰í hodnotu k efektÛm politiky soudrÏnosti EU.
MoÏná právû úspûch tûchto programÛ v aplikaci principu partnerství byl dÛvodem toho, proã „pﬁeÏily rok 2000“ a staly se spolu s EQUAL jedin˘mi iniciativami Unie v novém programovacím období.
V âR nejsou místní partnerství ustavena ani v˘slovnû podporována. Program obnovy venkova pﬁedpokládá pÛsobnost jednotliv˘ch obcí a jejich sdruÏení, program SAPARD navíc samostatnû jednající
podnikatelské subjekty. V pﬁípadû tvorby strategie rozvoje venkovsk˘ch oblastí se v poslední dobû zdÛrazÀuje úãast dal‰ích místních partnerÛ37.
Za zvlá‰È vítané partnerství se v EU povaÏuje spolupráce subjektÛ rÛzného druhu. Zvlá‰tním pﬁípadem je partnerství venkovsk˘ch subjektÛ s mûstem, vysokou ‰kolu, velkou firmou apod., jak ukazuje
pﬁíklad ze severního ·védska.

37

Podle doporuãení MMR âR z dubna 2001 zveﬁejnûného na internetu k pﬁípravû projektÛ pro SAPARD se „integrovaná rozvojová strategie pﬁipravuje za úãasti místních pracovních skupin sloÏen˘ch z místních podnikatelÛ, zástupcÛ místních neziskov˘ch organizací, místních aktivních obãanÛ a pamûtníkÛ a do 50 % ze zástupcÛ veﬁejné správy“.
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3.6.3 Spolupráce mûsta, univerzity a venkova – pﬁíklad38
Skupina pro implementaci programu LEADER „Mûsto a venkov – ruku v ruce“ tûÏí z pﬁínosu univerzity v Umea a z kvality Ïivota na venkovû v okolí tohoto v˘znamného mûsta (sídelní mûsto kraje
Västerbotten a nejvût‰í mûsto v severním ·védsku se 104 tis. obyvateli). Projekt spojuje ãinnost univerzity s potenciálem venkovského okolí. Realizuje se od roku 1997 a v souãasné dobû spadá celé
území pod Cíl 1.
Místní akãní skupina je ﬁízena správní radou, jejíÏ 22 ãlenÛ reprezentuje veﬁejnou správu (6 obcí
a kraj), soukrom˘ sektor, druÏstva a neziskov˘ sektor. Do doby pﬁípravy projektu spolu tûchto ‰est obcí
nikdy nespolupracovalo a proto se partnerství díky LEADERu povaÏuje za malou revoluci (dle sdûlení
Margarety Rönngrenové, pﬁedsedkynû LAG a radní v Umea). Okolní obce vnímaly mûsto spí‰ jako
hrozbu. Na konci období LEADER II se pﬁímo ve mûstû Umea realizovalo 17 ze 103 projektÛ.
Projekty se t˘kaly turistiky, místních produktÛ, zﬁízení telecentra (obdoba internetové kavárny), pﬁestavby sanatoria na hotel aj. V˘znamná je mnohaúãelovost ãi multiefektivita dílãích projektÛ.
Napﬁíklad telecentrum není jednoúãelov˘m zaﬁízením, n˘brÏ souãástí objektu, kter˘ pﬁes den vyuÏívají star‰í obãané a dûti a veãer mládeÏ. Zde bylo také zﬁízeno zvlá‰tní poãítaãové vzdûlávací stﬁedisko
pro Ïeny. Funguje tak, Ïe kombinuje tﬁi v˘znamné prvky Ïivota: vzdûlávání, práci a spoleãensk˘ Ïivot.
Kombinace funkcí mnohaúãelového zaﬁízení pﬁiná‰í cílov˘m skupinám synergick˘ efekt.
V osadû Hällnäs (400 obyv.) je na rozloze 80 hektarÛ 75 let staré sanatorium, jedno z nejvût‰ích ve
·védsku, s lÛÏky pro 1000 pacientÛ a zamûstnancÛ. Poprvé bylo uzavﬁeno v roce 1970, v roce 1987
bylo upraveno na nemocnici a v roce 1990 bylo opût zavﬁeno. Poté byl pozemek v okolí budovy pﬁemûnûn na obecní park, ale nikdo nevûdûl, co dûlat s tak rozsáhl˘m stavebním komplexem. Zámûrem
bylo nalézt nûkoho, kdo by zde mohl rozvíjet své aktivity. Nakonec bylo staré sanatorium díky soukromé iniciativû pﬁemûnûno na hotel se 100 lÛÏky, dále 40 bytÛ, 7 konferenãních místností, prÛmyslovou kuchyni, která dodává hotová jídla do firem v ‰irokém okolí, a na nûkolik tisíc ãtvereãních metrÛ
obchodní plochy pronajaté mal˘m a stﬁedním podnikÛm (ty pÛsobí mimojiné v robotice a informaãních
technologiích). Jednou z obchodních ãinností je zaji‰tûní stravování pro t˘denní pobyty organizované
‰védskou Ïelezniãní spoleãností, na nichÏ se hraje nedávno ve ·védsku vynalezená a údajnû velmi
populární hra Budaborg, pﬁi níÏ soutûÏící skuteãnû zakou‰í to, co hrají na poãítaãích.

38

Zdroj: LEADER Magazine ã. 25 – zima 2000/2001.
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Univerzitou byla zpracována studie o vlivu programu LEADER na region39. Ukázalo se, Ïe pﬁestoÏe
se plnû nedosáhlo optimistického oãekávání o spojeném efektu aktivit mûsta a venkova, program zde
napﬁíklad umoÏnil vytvoﬁení 24 nov˘ch podnikatelsk˘ch ãinností s ekvivalentem 50 stál˘ch pracovních
míst. Skuteãné v˘sledky iniciativy LEADER v regionu v‰ak spoãívají v kvalitû: LEADER II poloÏil
základy k tomu, aby v‰ichni místní partneﬁi chápali v˘znam rozvoje venkova a aby si uvûdomili vlastní silné stránky, které mohou rozvíjet ve spolupráci s ostatními.

3.7 Iniciativa LEADER+ a program SAPARD
Podobnost programÛ SAPARD a LEADER netkví jen ve vûcném zamûﬁení, ale také v ﬁadû institucí
a mechanismÛ. Program SAPARD vpodstatû usiluje o zavedení postupÛ a principÛ strukturální a regionální politiky EU, které jsou bûÏné ve vyuÏívání pomoci EU. To je napﬁíklad moÏnost decentralizace
rozhodování o projektech, elementární poÏadavky na sloÏení ﬁídících a monitorovacích v˘borÛ, na provádûní monitoringu a hodnocení a dal‰í.
Pﬁitom je kandidátsk˘m zemím ponechána dost v˘razná volnost, jak jednotlivé podmínky ãerpání
pomoci smûrem k pﬁíjemcÛm upraví. Je v˘znamné, Ïe také v˘bûr projektÛ je vûcí kandidátské zemû.
EU ov‰em schvaluje Plán SAPARD a podílí se na monitorování a hodnocení programu. Naproti tomu
v pﬁípadû pﬁedvstupního nástroje ISPA musí b˘t projekty od poãátku koordinovány Evropskou komisí.
Nûkteré prvky programu LEADER a té ãásti programu SAPARD pro âR, která se vztahuje k prioritû 2 (Trvale udrÏiteln˘ rozvoj venkovsk˘ch oblastí), jsou porovnány ve struãném pﬁehledu:
LEADER+

SAPARD

Úãel

Povzbuzovat subjekty, které pÛsobí na
venkovû, aby se zam˘‰lely nad
dlouhodob˘m potenciálem sv˘ch oblastí.
Podporovat zavádûní integrovan˘ch,
vysoce kvalitních a originálních strategií
pro trvale udrÏiteln˘ rozvoj.

Orientovat kandidátské zemû na priority
spoleãné zemûdûlské politiky a rozvoje
venkova a nauãit je pouÏívat finanãní
postupy a kontrolní mechanismy, které
se uplatÀují ve strukturální politice EU.

Cíle

Uchování a rozvoj pﬁírodního a kulturního dûdictví, upevnûní ekonomického prostﬁedí na venkovû s pﬁíspûvkem k tvorbû
pracovních míst a zlep‰ení organizaãních schopností komunity.

Ve venkovsk˘ch oblastech zlep‰it kvalitu
Ïivota a Ïivotního prostﬁedí, podmínky
pro podnikání, tvorbu nov˘ch pracovních
míst a podnikatelsk˘ch pﬁíleÏitostí a pﬁispût ke stabilitû osídlení na venkovû.

39

V minulém programovacím období se tento integrovan˘ projekt uskuteãnil na území o rozloze 7402 km2 s 33849 obyvateli.
Celkové náklady ãinily 6,9 mil. eur, z toho ze zdrojÛ EU 1 mil., dal‰í veﬁejné zdroje 2,3 mil. a soukromé zdroje 2,6 mil. eur.
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Opatﬁení
programu

1. Integrovan˘ rozvoj venkova (vycházející
z potﬁeb území, zaloÏen˘ na strategii,
s pilotními a pﬁenositeln˘mi projekty)
2. Meziregionální a pﬁeshraniãní spolupráce
3. Tvorba sítí

1. Obnova a rozvoj vesnic
2. Rozvoj venkovské infrastruktury
3. Rozvoj a diverzifikace hospodáﬁsk˘ch
ãinností zaji‰Èující rozmanitost aktivit
a alternativní zdroje pﬁíjmÛ

Základní
programov˘
dokument

Operaãní program, globální grant nebo
programov˘ doplnûk jednotného programového dokumentu

Plán rozvoje zemûdûlství a venkova
âeské republiky na období 2000 – 2006

Oblasti aplikace

V‰echny venkovské oblasti.

Celé území âR (pﬁedev‰ím venkovské
mikroregiony a obce s ‰ir‰í pÛsobností)

Veﬁejné zdroje
financování

Orientaãní sekce EAGGF spoleãnû s ãlensk˘mi zemûmi

Záruãní sekce EAGGF spoleãnû se
zúãastnûn˘mi zemûmi

Spolufinancování

Pﬁíspûvek EU mÛÏe kr˘t max. 75 % celkov˘ch nákladÛ v regionech, na které se
vztahuje cíl 1, a maximálnû 50 % v ostatních oblastech.

Pﬁíspûvek EU kryje 75% celkov˘ch pﬁijateln˘ch veﬁejn˘ch v˘dajÛ (u projektÛ
odborné pomoci aÏ 100%). U projektÛ
pﬁedpokládajících v˘nos je podíl veﬁejn˘ch
v˘dajÛ nejv˘‰e 50 %, z toho EU 75% .

místní akãní skupiny:
veﬁejná a soukromá partnerství
■ socioekonomická partnerství a organizace

■

Pﬁíjemci

■

Vybraná kritéria
v˘bûru projektÛ

■
■
■
■
■
■

vazba na jednotící téma
vliv na specifické sociální skupiny
vazba na území
pilotní charakter strategie
pﬁenositelnost metody
komplementarita s hlavními programy

■

■

■
■
■

mikroregiony, zastoupené obcí nebo
svazkem obcí,
fyzické nebo právnické osoby (podnikatelé) s úãastí veﬁejného orgánu nejv˘‰e
25%40
návaznost na integrovanou rozvojovou
strategii mikroregionu, svazku obcí, obce
pﬁízniv˘ vliv na Ïivotní prostﬁedí
vytvoﬁení nov˘ch pracovních míst
tvorba nové ãi roz‰íﬁení stávající hospodáﬁské ãinnosti

Rozhodování
o v˘bûru projektÛ

Úﬁady povûﬁené ãlenskou zemí a místní
akãní skupiny (LAG)

Regionální v˘bûrové subkomise a Národní
v˘bûrová komise pro SAPARD

Dohled na prÛbûh
programu

Monitorovací v˘bor na úrovních LAG,
ãlensk˘ch zemí a EU

Národní monitorovací v˘bor pro SAPARD
a Regionální monitorovací podv˘bory

40

U opatﬁení pﬁiná‰ejících v˘nosy nemÛÏe b˘t Ïadatelem obec ani rozpoãtová nebo pﬁíspûvková organizace.
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Vysok˘ stupeÀ podobnosti obou programÛ je zﬁejm˘. Nebereme-li v úvahu nutnû odli‰n˘ základní
úãel obou nástrojÛ, jsou hlavní cíle programÛ témûﬁ shodné (kvalita Ïivota, ochrana pﬁírodního a kulturního dûdictví, tvorba pracovních míst, rozvoj podnikání). Pokud jde o rozdíly v prioritách, LEADER
se zamûﬁuje více na spolupráci regionÛ, naproti tomu SAPARD hlavnû na tvorbu hmotn˘ch podmínek
Ïivota (obãanské vybavenosti, technické infrastruktury pro podnikání), Ïivotního prostﬁedí a zamûstnanosti na venkovû. Kritéria vhodnosti projektÛ jsou v‰ak velmi blízká, pﬁedev‰ím v tom, Ïe projekty mají
vycházet z jednotné strategie rozvoje oblasti (mikroregionu).
Rozdíl je v pﬁíjemcích: v programech LEADER je hlavním subjektem a prostﬁedníkem místní akãní
skupina, která na principech partnerství sdruÏuje rÛzné místní aktéry. V programu SAPARD se zatím
pﬁedpokládá existence partnerství hlavnû pﬁi tvorbû rozvojov˘ch strategií, ne v‰ak ve smyslu odd. 1.4
a 3.6 pro pﬁíjem pomoci41. NeuplatÀuje se ani plnû decentralizované rozhodování. Podprojekty v rámci
opatﬁení 2.1 programu SAPARD mají stejného pﬁíjemce (vût‰inou svazek obcí) a o projektech samotn˘ch se pﬁes urãitou spoluúãast regionální úrovnû (NUTS II) rozhoduje centrálnû agenturou SAPARD.
Jak se zdá, koncept místních partnerství také pﬁispívá k orientaci programÛ LEADER na místní ekonomiku mnohem více, neÏ je tomu v souãasné dobû v programu SAPARD (opatﬁení 2.2). Navíc v rámci
LEADER je snadné pﬁedloÏit spoleãn˘ projekt obce a podnikatelského subjektu, kdeÏto v souãasné
úpravû programu SAPARD se v rámci jediného opatﬁení (buì 2.1 nebo 2.2) nemohou volnû sdruÏovat
partneﬁi, kteﬁí by se jinak na realizaci fakticky podíleli. Rozdûlení pﬁíjemcÛ podle opatﬁení je zde totiÏ
zaloÏeno na principu, Ïe v jednom (2.1) se uplatní neziskové projekty, které slouÏí k vytváﬁení podmínek pro rozvoj podnikání, kdeÏto v druhém (2.2) se uplatní navazující ziskové projekty. Oba v‰ak mají
vycházet z jednotné strategie rozvoje daného území.
Dal‰í rozdíl se t˘ká vzdûlávání pﬁíjemcÛ. Vzdûlávání je v programu SAPARD (opatﬁení 3.1) zamûﬁeno v˘hradnû na zemûdûlce a zemûdûlskou problematiku, nikoliv na rozvoj obcí. Pﬁíjemcem vzdûlávacích akcí by v‰ak mûli b˘t i zastupitelé obcí, nezemûdûl‰tí podnikatelé, pﬁedstavitelé venkovsk˘ch
organizací a dal‰í. Pﬁedmûtem vzdûlávání by mûly b˘t rovnûÏ komunikaãní, manaÏerské a dal‰í dovednosti potﬁebné pro úspû‰né ﬁízení projektÛ v rámci programu SAPARD. Vzdûlávání by mohlo b˘t zamûﬁeno napﬁíklad na úãinné zapojování obãanÛ do rozhodování o rozvojov˘ch zámûrech obce a mikroregionu nebo na spoleãenské znovuzaãleÀování skupin, které jsou z nedostatku vlastních zdrojÛ (nejen
finanãních) anebo vnûj‰ími okolnostmi vytlaãovány z trhu práce a ze spoleãenského Ïivota.

41

Pﬁíjemcem nemÛÏe b˘t sdruÏení obcí a místních firem, s partnery se poãítá hlavnû pro spolufinancování.
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Zjevné rozdíly jsou v procedurách: Implementace programÛ LEADER je v zemích EU doprovázená
vysok˘m stupnûm decentralizace, pﬁestoÏe ústﬁední orgány mají i zde hlavní pravomoci jak ve schvalování, tak v monitoringu. V âR do‰lo v pﬁípravné fázi zavádûní programu k pﬁíklonu k centralizovanému vedení procedur a vliv regionálních orgánÛ byl v˘raznû omezen (vpodstatû na administraci
a monitoring, a to je‰tû provádûn˘ pracovi‰ti Agentury SAPARD, resp. ministerstev)42.
Úãel programu SAPARD (nauãit se pracovat se strukturálními fondy a pﬁiblíÏit se politikám EU
v oblasti zemûdûlství a venkova) by mohl b˘t naplÀován právû pﬁibliÏováním k pojetí iniciativy LEADER. K hlavním smûrÛm zdokonalování pravidel programu SAPARD pro pﬁí‰tí roky by tak mohly patﬁit:
a) dÛraz na rozvoj místních partnerství, v nichÏ by vznikaly souhrnné projekty integrované ze zámûrÛ
obcí a podnikatelsk˘ch i neziskov˘ch subjektÛ a které by mohly lépe stimulovat tvorbu projektÛ
zamûﬁen˘ch na ekonomické ãinnosti,
b) postupná decentralizace rozhodování (která by stejnû jako dosud ani potom nemûla obsahovat pevné
„dotaãní kvóty“ pro jednotlivé regiony),
c) postupné roz‰íﬁení ãi zdÛraznûní podpory neinvestiãním projektÛm (z oblasti vzdûlávání, posilování soudrÏnosti venkovsk˘ch komunit, spoleãenské inkluze aj.).

42

K nûkter˘m aspektÛm tohoto problému se vracíme v odd. 4.4.
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Kapitola 4
Pﬁínosy iniciativy LEADER II a rozdíly mezi ãlensk˘mi zemûmi
4.1 Rozdíly mezi ãlensk˘mi zemûmi EU
Hodnotit pﬁínos programÛ LEADER+ v novém období 2000 – 2006 je pochopitelnû pﬁedãasné, program se prakticky teprve rozbíhá. Lze v‰ak na základû zku‰eností z jednotliv˘ch ãlensk˘ch zemích
pﬁedloÏit alespoÀ porovnání okolností, za nichÏ se tam uskuteãÀuje politika rozvoje venkova, a dospût
k urãitému vyhodnocení celkov˘ch efektÛ iniciativy43.
V tabulce charakteristik vybran˘ch zemí EU je shrnutí, které analyzuje situaci v jednotliv˘ch zemích
ze tﬁí hledisek:
A/ Historick˘ kontext
B/ Politick˘ kontext a souãasná praxe
C/ Charakteristiky venkova
Pﬁehled je ov‰em tﬁeba povaÏovat za orientaãní, neboÈ není k dispozici dostateãnû exaktní metodika,
která by umoÏnila jednoznaãné ohodnocení událostí a faktorÛ a jejich váhu ve v˘sledn˘ch efektech
implementace iniciativy LEADER.
A/ Historick˘ kontext
Prvním dÛleÏit˘m faktorem rozdílÛ je historická situace venkovsk˘ch oblastí a komunit, v nichÏ se
uplatÀují programy LEADER.

43

Tato studie je zamûﬁena na seznámení s podstatou a celkov˘m v˘znamem LEADER a proto kvantifikované pﬁínosy napﬁ.
v poãtech vytvoﬁen˘ch pracovních míst apod. necháváme stranou.
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Obraz venkova, kter˘ od druhé svûtové války ztrácí svÛj tradiãní charakter a celkovû pomalu upadá,
není samozﬁejmû v celé Evropû stejn˘. Situace se li‰í v jednotliv˘ch zemích, ale ãasto dokonce i region od regionu. V nûkter˘ch oblastech zapoãaly zmûny brzy po válce, v nûkter˘ch oblastech v‰ak
k dÛkladné transformaci do‰lo aÏ v posledních 20 letech.
Právû tûmito fakty se dá ãásteãnû vysvûtlit, proã se tak li‰í pﬁístup jednotliv˘ch zemí k programu
LEADER a proã jsou tak rozdílné reakce na my‰lenku inovaãních metod pro rozvoj jejich oblastí.
Velmi obecnû je moÏné zemû rozdûlit do dvou skupin:
a) zemû, které podstoupily hlavní zmûny na zaãátku 20. století nebo hned po válce v 50. letech. V tûchto zemích mûl LEADER snadnûj‰í úlohu, protoÏe ekonomická, demografická a sociální situace
v regionech byla relativnû stabilní, aÈ uÏ ‰lo o malé zhor‰ování ãi úpadek (Francie, Dánsko, Itálie)
nebo o mírn˘ rozvoj (·védsko, jiÏní Anglie). V tûchto oblastech ãi zemích se LEADER na národní
úrovni setkal jen s mírn˘m nad‰ením, av‰ak na místní úrovni, pokud byl správnû uchopen, nastartoval skuteãnou dynamiku rozvoje.
b) zemû, jejichÏ venkovské oblasti ãelily celé ﬁadû krizí (vylidÀování venkova a odchod lidí do mûst,
rychl˘ rÛst nezamûstnanosti, nutná restrukturalizace produkãní základny). V tûchto zemích pﬁijaly
LEADER pﬁedev‰ím oblasti, které byly sice nestabilní, ale otevﬁené inovaãním aktivitám (·panûlsko, Irsko, Portugalsko, Finsko, ¤ecko, ale také Skotsko a nové nûmecké spolkové zemû).
Dva pﬁíklady, ilustrující krizov˘ v˘voj v tûchto oblastech: V Portugalsku se sníÏila zamûstnanost
v sektoru zemûdûlství ze 48 % v roce 1950 na 10 % v roce 1990. V pûti nov˘ch nûmeck˘ch spolkov˘ch
zemích poklesl za pouh˘ch pût let poãet lidí, pracujících v zemûdûlství z 850 tisíc v roce 1989 aÏ na
155 tisíc v roce 199444.

B/ Politick˘ systém a souãasná praxe
Pﬁínos programu LEADER závisí samozﬁejmû i na národních politikách, strukturách a praktikách,
které se uplatÀovaly od poãátku 90. let.
Markantní rozdíly jsou mezi Rakouskem a Portugalskem. Obû leÏí na jiném konci spektra: LEADER
nepﬁinesl velké zmûny v Rakousku, kde uÏ vût‰ina LAG existovala ve formû místních asociací, které
pouÏívaly své vlastní metody, a kde se uplatÀoval urãit˘ systém ﬁízení územního rozvoje. Naopak pro

44

V âR klesal tento poãet mnohem mírnûji: z 613 tisíc v r. 1990 na 332 tisíc v r. 1995.
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Portugalsko bylo nové prakticky v‰echno, LEADER pokryl 86 % území a je zde povaÏován za hlavní
impuls rozvoje venkovsk˘ch oblastí. Zavedl partnersk˘ pﬁístup mezi veﬁejn˘m, soukrom˘m a neziskov˘m (dobrovolnick˘m) sektorem, tedy nûco, co do roku 1991 v Portugalsku vÛbec neexistovalo.
ZpÛsob, jak˘m byl LEADER pﬁijat v jednotliv˘ch zemích, se li‰í v závislosti na ãtyﬁech faktorech:
1. Existence národních nebo regionální politik venkova
2. StupeÀ decentralizace veﬁejné správy
3. Praktické vyuÏití spolupráce institucí a partnerství
4. Pﬁístup k evropské integraci

Politika venkova
V zemích, které mají sofistikovanou, pﬁíp. dlouhodobû uplatÀovanou politiku venkova, nehrál LEADER stûÏejní roli, i kdyÏ pomohl nastartovat a zkonsolidovat místní partnerství a integrované pﬁístupy
k rozvoji venkova na místní úrovni. Mnoho jiÏ existujících mechanismÛ nevyuÏívalo integraci pomocí
místních akãních skupin (LAG) a proto tam mohl b˘t LEADER povaÏován za dal‰í z komplikovan˘ch
programÛ. To byl nejspí‰ pﬁípad Francie, Nizozemí, Itálie, Rakouska, ·védska.
Naopak jestliÏe v zemi neexistovala Ïádná politika venkova, pomohl LEADER venkovsk˘m komunitám a dal‰ím subjektÛm, aby si tuto problematiku uvûdomily, a nûkdy dokonce inspiroval vznik
národních programÛ (·panûlsko, Irsko). Charakteristikám programÛ rozvoje venkova vybran˘ch zemí
se vûnujeme v oddíle 4.2.

ÚroveÀ decentralizace
15 ãlensk˘ch zemí EU samozﬁejmû nemá stejné tradice pﬁístupu k decentralizaci veﬁejné správy.
Koncepce LEADER, LAG a pﬁístup „zdola – nahoru“ se nûkdy pot˘kaly s rozdíln˘mi procedurami
a institucemi, které jejich efektivní fungování omezovaly. Tak tﬁeba v Nûmecku byl LEADER administrován jednotliv˘mi spolkov˘mi zemûmi, kdeÏto v „centralistické“ Francii zÛstaly pﬁínosy LEADER
v rámci cíle 5b nevyjasnûny.
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Institucionální spolupráce a partnerství
Multisektorální pﬁístup a tvorba horizontálních partnerství, jejichÏ smyslem je komplexní ﬁízení rozvoje daného území, mûly v zemích EU rozdíln˘ úspûch. LEADER pﬁinesl opravdové zmûny v pﬁípadech, kde tyto praktiky neexistovaly a kde místní partneﬁi a vládní instituce souhlasili s jejich vznikem.
Asi nejlep‰ím pﬁíkladem spolupráce místních komunit na pﬁípravû rozvoje je Irsko. Pro ·panûlsko,
Portugalsko, ale i Velkou Británii bylo vytváﬁení tûchto partnerství jednou z hlavních inovací.
V zemích, kde byly tyto praktiky roz‰íﬁeny, nemûly místní akãní skupiny problémy, aby vyhovûly
poÏadavkÛm iniciativy a LEADER tak jen znamenal zpÛsob, jak obohatit dosavadní metody. To je pﬁíklad Rakouska, ·védska, Finska a Dánska.
V nûkter˘ch zemích (napﬁ. Francie nebo ¤ecko) nejsou tato partnerství pﬁíli‰ efektivní a diverzifikovaná. Jsou ãasto omezena na partnerství samosprávn˘ch obcí, v nûkter˘ch pﬁípadech roz‰íﬁená o dal‰í
institucionální partnerství (profesní organizace, banky atd.).

Pﬁístup k evropské integraci
Je nepochybné, Ïe zpÛsob vnímání programu LEADER odráÏí pﬁístup národních institucí a obãanÛ
k evropské integraci. Velké zemû (Nûmecko, Velká Británie, Francie) podnikly relativnû málo, aby aplikovaly principy LEADER a adaptovaly je do své interní organizaãní struktury. Nûkteré zemû se jiÏ tradiãnû staví podezﬁívavû k moÏn˘m zásahÛm Evropské unie (Nizozemí a Dánsko). V tûchto pﬁípadech
jsou efekty pÛsobení iniciativy LEADER samozﬁejmû oslabeny.
Naopak dal‰í, velmi motivované zemû (·panûlsko, Portugalsko a Irsko) program LEADER dokonale vyuÏily.

C/ Charakteristiky venkova
Tﬁetím úhlem pohledu na národní odli‰nosti jsou charakteristiky venkova. Rozvoj venkova není
v kaÏdé zemi otázkou stejné dÛleÏitosti. Prvním údajem, dÛleÏit˘m pro hodnocení tohoto faktoru, je %
populace, Ïijící ve venkovsk˘ch oblastech – pohybuje se od 15 % aÏ do 50 %. Je pﬁirozené, Ïe v zemích
jako Irsko, Finsko a Rakousko, kde venkovská populace tvoﬁí pﬁes 40 % celkové populace, je iniciativám LEADER a otázkám rozvoje venkova vûnována zvlá‰È velká pozornost.
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Dal‰ím ukazatelem, kter˘ vystihuje charakteristické rysy venkovsk˘ch oblastí, je typ problému, kter˘
danou oblast suÏuje a kterému chce vláda prostﬁednictvím iniciativy LEADER ãelit – napﬁ. pﬁevaÏující
sucho, nepﬁíznivá geografická poloha, rozsáhlá degradace krajiny, pﬁírodní handicapy atd.
Podle dosavadních zku‰eností je LEADER úspû‰nûj‰í v oblastech s pﬁirozen˘m pﬁírodním handicapem ãi v oblastech, které ãelí hospodáﬁskému úpadku. V zemích, kde jsou venkovské oblasti do znaãné míry blízko mûstsk˘m centrÛm (Belgie, Lucembursko, Nûmecko, Nizozemí), zavedl LEADER
v urãit˘ch pﬁípadech nové pﬁístupy k ﬁe‰ení problémÛ, ale jindy zÛstal marginální záleÏitostí.
Mezi oblasti s nejvy‰‰ím relativním poãtem LAG patﬁí Irsko, Francie, ·panûlsko, Portugalsko, Itálie,
Finsko a Rakousko.
Srovnávací tabulka vybran˘ch zemí je na dal‰í stranû. Obsahuje souhrnné charakteristiky, které mají
vliv na celkov˘ efekt uplatnûní programu LEADER, aniÏ by se podrobnû rozebíraly. Zásadní zmûnou
se napﬁíklad ve Velké Británii rozumí, Ïe nûkolik dﬁíve silnû prÛmyslov˘ch oblastí prochází tûÏkou konverzí. V Nûmecku jde o masivní problematiku nov˘ch ãlensk˘ch zemí.
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4.2 Národní programy rozvoje venkova a iniciativa LEADER
Vybrali jsme typovû zemû, které se odli‰ují z hlediska a) nedávného v˘voje ekonomiky nebo veﬁejné správy, b) existence politiky venkova, c) stupnû decentralizace rozhodování. ·védsko je politicky
a hospodáﬁsky stabilní zemí, kdeÏto ostatní procházely v˘znamn˘mi zmûnami hospodáﬁsk˘mi (Irsko,
Skotsko) nebo politick˘mi (·panûlsko). Irsko a ·panûlsko nemûlo tradici v systematickém rozvoji venkova vládní hospodáﬁskou politikou ani decentralizované struktury se skuteãn˘mi kompetencemi v rozvoji venkova. Plánovit˘ rozvoj venkova v Irsku v‰ak navíc probíhá v kontextu velmi dynamick˘ch hospodáﬁsk˘ch a spoleãensk˘ch zmûn. Koneãnû Finsko lze povaÏovat za zemi se stabilním
institucionálním zázemím (veﬁejná správa, vládní programy) a relativnû mal˘mi zmûnami v hlavních
rysech ekonomického a sociálního v˘voje.
KaÏd˘ z pﬁíkladÛ v‰ak navíc vystihuje urãitou národní zku‰enost v souvislosti s iniciativou LEADER. Napﬁíklad ve ·panûlsku to byl vládou ﬁízen˘ (a tedy shora iniciovan˘) program, kdeÏto ve ·védsku se politika LEADER setkala s mohutnou iniciativou obãansk˘ch skupin a místních partnerství ve
venkovsk˘ch obcích. Ve Skotsku a Finsku fungují vládní programy nezávisle na iniciativû LEADER,
odkud pﬁejaly relativnû málo, zatímco v Irsku a ·panûlsku principy LEADER ovlivnily vládní program
velmi v˘raznû. Dal‰í rozdíly mezi zemûmi byly zmínûny v pﬁedchozím oddíle.

4.2.1 Uplatnûní pﬁístupu LEADER ‰panûlsk˘m programem PRODER
V nûkter˘ch zemích EU dochází k pﬁenosu principÛ, metod a zku‰eností z uplatnûní iniciativy LEADER na národní programy, které LEADER doplÀují anebo probíhají soubûÏnû, aÈ uÏ jsou nebo nejsou
financovány ze zdrojÛ EU. Je zcela zﬁejmé, Ïe podobn˘ potenciál má v âR Program obnovy venkova.
Typick˘m pﬁíkladem vyuÏití pﬁístupu LEADER je program PRODER, kter˘ byl ve ·panûlsku aplikován na oblasti, jeÏ nebyly zahrnuty do programÛ LEADER I a II. ·panûlské ministerstvo zemûdûlství usoudilo, Ïe inovace, které byly provedeny v rámci programu LEADER I, pﬁinesly znaãné v˘hody
pro rozvoj vybran˘ch venkovsk˘ch oblastí. Proto jiÏ do programu LEADER II zahrnulo ·panûlsko 132
oblastí a v rámci LEADER+ dostalo stejnou pﬁíleÏitost 107 oblastí v 10 regionech.
Pomocí multiregionálního operaãního programu, spoleãnû financovaného Evropsk˘m fondem regionálního rozvoje a PodpÛrnou sekcí EAGGF (ESF se na tomto programu nepodílí), vytvoﬁilo ministerstvo a pﬁíslu‰né regiony program podobn˘ programu LEADER, kter˘ má prakticky stejné charakteristiky: cíle, pﬁístup, instituci LAG, rozpoãet i ãasové období.
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V rámci programu PRODER se jednalo o 97 programÛ místních akãních skupin v osmi regionech.
Vût‰ina LAG jsou neziskové organizace se smí‰en˘m partnerstvím, opût zahrnujícím veﬁejn˘ sektor
(pﬁedev‰ím obce a sdruÏení obcí), soukrom˘ sektor (druÏstva, obchodní spoleãnosti) a obãanskou spoleãnost (soukromé osoby, kulturní sdruÏení apod.)
PRODER financuje rozvojové akce, které na rozdíl od projektÛ uplatÀovan˘ch v rámci LEADER
nemusí mít nutnû inovativní ani pilotní charakter (nemusí slouÏit jako vzor dal‰ím venkovsk˘m oblastem). Do programu nejsou zahrnuta opatﬁení k získávání znalostí ani k nadnárodní spolupráci. Ostatní
opatﬁení jsou prakticky identická s opatﬁeními programu LEADER.
PRODER je tedy multiregionální operaãní program, nikoliv iniciativa Unie aplikovaná regionálnû.
Schvalování v˘dajÛ se provádí na úrovni v‰ech oblastí, na které se vztahuje Cíl 1 a splátky jsou roãní
(na rozdíl od jednorázového poskytnutí prostﬁedkÛ jako v pﬁípadû nejmen‰ích regionÛ LEADER).
Stejnû jako ve ‰panûlsk˘ch oblastech LEADER má platba formu globálního grantu, poskytnutého
pﬁímo na bankovní úãet LAG.
LAG programu PRODER musí s orgánem, kter˘ zprostﬁedkovává financování, konzultovat vhodnost
uvaÏovan˘ch investic. V pﬁípadû, Ïe plánované aktivity jsou z hlediska naﬁízení o strukturálních fondech pﬁijatelné, zÛstává rozhodnutí o investicích a aktivitách na LAG, stejnû jako v programu LEADER.
Z jak˘ch zvlá‰tností se program PRODER vyvinul? ·panûlsko pro‰lo od obnovení parlamentní
demokracie v roce 1978 procesem decentralizace, jehoÏ hlavním znakem bylo vytvoﬁení regionální
struktury se 17 tzv. samostatn˘mi komunitami (Comunidad Autónoma) a pﬁenos ‰irokého spektra kompetencí do tûchto regionÛ45. Charakteristick˘m rysem je v‰ak prolínání rÛzn˘ch úrovní správy. Jejich
funkce nejsou striktnû oddûleny a v celé ﬁadû záleÏitostí se pﬁekr˘vají. Otázky vzdûlání a zdravotní péãe
spadají do pÛsobnosti samostatn˘ch komunit, zatímco otázky dopravy, sluÏeb a ekonomického rozvoje
zÛstávají na centrální vládû.

45

Druh˘m stupnûm veﬁejné správy je 50 provincií s úhrnn˘m poãtem 8 078 samosprávn˘ch obcí. 60 % tûchto obcí má ménû
neÏ tisíc obyvatel a pouze 4 % mají více neÏ 20 tisíc obyvatel.
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Tradice obecního ﬁízení je z hlediska kompetencí a rozpoãtÛ stále slab‰í neÏ ve vût‰inû evropsk˘ch
zemí. Ve venkovsk˘ch oblastech (pﬁedev‰ím v tûch, které spadají pod Cíl 1) obce nadále preferují ﬁe‰ení základních nedostatkÛ v technické infrastruktuﬁe a sluÏbách. JelikoÏ jsou jejich rozpoãty relativnû
malé, jsou závislé na podpoﬁe vy‰‰ích stupÀÛ. Tato podpora je ãasto zamûﬁena i na financování bûÏn˘ch
provozních v˘dajÛ.
JelikoÏ jsou samosprávné obce obvykle malé, zaãaly se sdruÏovat, aby mohly nûkteré veﬁejné sluÏby poskytovat spoleãnû. Hlavním dÛvodem je dosaÏení úspory nákladÛ a vût‰í v˘nosy z poskytování
takov˘ch sluÏeb jako nakládání s odpady, ãi‰tûní vody, sociální sluÏby apod. Problémem zÛstává, Ïe
pﬁedstaviteli tûchto sdruÏení jsou starostové a zastupitelé jednotliv˘ch obcí, kteﬁí pﬁirozenû prosazují
pﬁedev‰ím zájmy své obce. Tento fakt pak ztûÏuje rozvoj strategií a realizaci aktivit na vy‰‰í (okresní)
úrovni.

4.2.2 Program místního rozvoje v Irsku
LDP (Local Development Program) je podprogram Operaãního programu pro místní, mûstsk˘ a venkovsk˘ rozvoj, kter˘ byl vytvoﬁen v Irsku v rámci Národního rozvojového programu v letech 1994 –
1999 (podrobnûji odd. 4.3). Cílem LDP bylo vybavit nejvíce znev˘hodnûné oblasti nástroji a strategiemi pro ﬁe‰ení sociálních a ekonomick˘ch problémÛ. LDP ãelí tûmto problémÛm vzdûláváním, ‰kolením, politikou zamûstnanosti a tvorbou pﬁíleÏitostí pro podnikatele. RovnûÏ poskytuje komunitám
a jednotlivcÛm podporu v jejich vlastních aktivitách.
LDP je zamûﬁen na dlouhodobû znev˘hodnûné skupiny jako jsou nezamûstnaní, mladí lidé, lidé, kteﬁí
byli nuceni pﬁedãasnû ukonãit ‰kolní vzdûlání, zdravotnû postiÏené osoby a domácnosti s nízk˘m pﬁíjmem. Za znev˘hodnûné jsou povaÏováni ti, kteﬁí nejsou sami schopni vyuÏívat existující zdroje a sluÏby.
LDP je spolufinancován z ERDF (Evropsk˘ fond regionálního rozvoje) a ESF (Evropsk˘ sociální
fond). Je implementován prostﬁednictvím partnerství mezi komunitními, státními a sociálními partnery
a na základû multisektorálního pﬁístupu. Je zaloÏen na strategickém plánování, které poskytuje podporu urãit˘m typÛm klientÛ, identifikovan˘m pomocí místního konzultaãního procesu.
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Jaké je historické pozadí irského Programu místního rozvoje?
V 80. letech bylo Irsko postiÏeno vysokou nezamûstnaností a zároveÀ velkou emigraãní vlnou. Tato
situace vyústila v celou ﬁadu nepokojÛ a demonstrací za vy‰‰í mzdy. DÛsledkem byla celková nestabilita a ekonomick˘ propad. Pro venkov bylo navíc typické prohlubování rozdílÛ mezi nov˘mi velkofarmáﬁi a tradiãními mal˘mi farmami (z pÛvodních 140 000 rodinn˘ch farem jich 70 % zaniklo).
Nejdﬁíve byl k ﬁe‰ení problematiky vyuÏit sektorální (tj. centrálnû organizovan˘) pﬁístup, s minimálním objemem konzultací, spolupráce a integrace pﬁístupu na místní úrovni. Po roce 1985 byl
Programem národní obnovy zaveden princip partnerství, kter˘ v pﬁípravû státního plánu spojil stát se
sociálními partnery (zamûstnavateli, odbory a organizacemi farmáﬁÛ). O pût let pozdûji byl tent˘Ï pﬁístup vyuÏit v pﬁípravû dal‰ího pûtiletého plánu (Program ekonomického a sociálního rozvoje, 1990).
VÏdy se v‰ak jednalo o partnerství na celostátní úrovni.
Mezitím vznikl dvoulet˘ pilotní program integrovaného rozvoje venkova. UskuteãÀoval se od roku
1988 ve 12 oblastech zemû. V kaÏdé oblasti pracoval na pln˘ úvazek poradce „animátor“46, av‰ak Ïádná
nemûla k dispozici finanãní prostﬁedky. Cílem bylo mobilizovat a organizovat místní aktivisty, kteﬁí by
se zaãali podílet na tvorbû plánÛ místního rozvoje.
V roce 1991 byly formou globálního grantu vyuÏity prostﬁedky Evropského fondu regionálního rozvoje a Evropského sociálního fondu (celkem v hodnotû 10,2 mil. eur) k ustavení 12 tzv. partnersk˘ch
spoleãností a 28 komunitních skupin. Byly rozmístûny ve vytipovan˘ch znev˘hodnûn˘ch oblastech –
jak venkovsk˘ch, tak mûstsk˘ch.
Program LDP fungoval spoleãnû s programem LEADER I (v Irsku bylo v rámci LEADER I 16 místních akãních skupin). V roce 1992 zaloÏila vláda po dohodû s Evropskou komisí instituci ¤ízení oblastního rozvoje (Area Development Management – ADM) jako prostﬁedníka pro podporu místního sociálního a ekonomického rozvoje.

46

Úkolem „animátora“ je probudit v dané komunitû potﬁebné aktivity, vrátit tam Ïivot, oÏivit nebo iniciovat místní subjekty
jako spolky, podnikatelské a obãanské iniciativy. Animátor povzbuzuje místní lidi, peãuje o vitalitu organizací, je tahounem
místního dûní. Av‰ak nemÛÏeme k tomu pﬁirovnat ãinnost poradcÛ peãovatelÛ, kteﬁí pÛsobí v nûkter˘ch ãesk˘ch venkovsk˘ch mikroregionech: jejich úkolem je totiÏ poradenství obcím, pﬁíprava projektÛ, zaji‰Èování doplÀkov˘ch finanãních
zdrojÛ, ‰kolení a schÛzek, zpravidla v‰ak nikoliv pﬁímá práce s lidmi – s obyvateli a jejich skupinami, s místními podnikateli, organizacemi apod.
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LDP se uplatÀuje prostﬁednictvím tripartity. Ta má 18 ãlenÛ, ve stejném pomûru jsou zastoupeni
pﬁedstavitelé Evropské unie, irské vlády a sociálních partnerÛ. Ve venkovsk˘ch oblastech pocházejí
sociální partneﬁi rovn˘m dílem ze zamûstnavatelÛ, odborov˘ch svazÛ a farmáﬁsk˘ch organizací.

Implementace a v˘sledky LDP
Financování aktivit partnersk˘ch spoleãenství, resp. komunitních skupin se schvaluje na základû
strategického plánu. Rozpis poskytovan˘ch penûÏních prostﬁedkÛ vychází z kaÏdoroãních projektÛ,
nákladÛ a oãekávan˘ch v˘sledkÛ. Podporovaly se napﬁíklad projekty ‰kolení v sociální péãi, mobilních
poãítaãov˘ch kurzÛ, vznik stﬁediska pro podporu zamûstnanosti, projekt ekologického zemûdûlství,
auto‰kola pro tûlesnû postiÏené, iniciativa pro místní dopravu, drogová prevence a dal‰í.
Mezi LEADER a LDP existuje znaãná podobnost, ale i rozdíly. LEADER II pokr˘val v‰echny venkovské oblasti a jeho skupiny byly ustaveny dﬁíve neÏ skupiny LDP. 9 skupin z programu LEADER pﬁijalo formálnûj‰í strukturu partnerství a zaãaly se zab˘vat obûma programy najednou.
Jedno z dÛleÏit˘ch omezení, které programu LEADER brání poskytovat pomoc sociálnû potﬁebn˘m
jednotlivcÛm, je poÏadavek Unie na minimálnû 50 % spolufinancování. Ve vût‰inû pﬁípadÛ v‰ak znev˘hodnûní jednotlivci a komunity nejprve potﬁebují vytvoﬁit kapacity, které je dostanou do pozice, ve
které jsou schopni své problémy identifikovat a zaãít s nimi bojovat. Pak mají moÏnost zúãastnit se programu LEADER. Nejvíce znev˘hodnûné skupiny tak mohou b˘t snadno vylouãeny z podpory iniciativy LEADER. LDP je v‰ak schopen zkrátit potﬁebn˘ ãas podporou vzdûlání, integrací sociálnû potﬁebn˘ch do spoleãnosti apod.
V˘znam má tedy spoleãné pÛsobení obou programÛ: LDP umoÏÀuje lidem podniknout první kroky
na cestû k zamûstnanosti a k integraci do spoleãnosti, zatímco LEADER jim poté umoÏní udrÏet se na
nastoupené cestû. DoplÀkovost LDP je tedy v tom, Ïe pﬁipravuje jednotlivce a celé komunity pro dal‰í
rozvoj. Podstatu komplementarity obou programÛ vyjadﬁuje schéma:
âasov˘ prÛbûh
Oblasti
PouÏit˘ program

➔

➔

➔

marginalizované
nebo znev˘hodnûné

rozvíjející se

„dobﬁe rozjeté“

LDP

LEADER

bûÏné rozvojové programy
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Role místních akãních skupin
Místní akãní skupiny úspû‰nû vytvoﬁily místní fóra územních a zájmov˘ch komunit. ZároveÀ znamenaly hybnou sílu pro rozvoj komunit a zajistily expertní pohled, jímÏ pomáhají jednotlivcÛm, sektorÛm a komunitám lépe orientovat a organizovat ãinnost. Z celostátního hlediska hrají v˘znamnou roli
pﬁi zvy‰ování efektivnosti, zlep‰ování zacílení a uplatnûní národních programÛ na místní úrovni.
Místní akãní skupiny (LAG) a partnerství tedy znamenají impuls ke zmûnám na místní úrovni. Podle
irsk˘ch autorÛ by se v‰ak nástroje typu LEADER mûly chápat jako doplnûk, nikoliv jako náhrada hlavních vládních programÛ.
AÈ jiÏ formální partnerství zÛstane funkãní i po skonãení programu, anebo ne, pﬁetrvává potﬁeba
zaji‰Èovat mechanismy, kterou vedou k uplatÀování regionální rozvojové politiky v rámci bûÏné politiky. Je tﬁeba vzájemnû pﬁiblíÏit participativní a volenou demokracii (místní rozvojové subjekty a orgány
veﬁejné správy) a vyuÏít dobré praktiky a zku‰enosti i v bûÏn˘ch politikách státu. V tomto smyslu je
tento proces souãástí ‰ir‰í politiky, jejímÏ smyslem je vytvoﬁení spoleãnosti, zaloÏené na participaci
a na rovnosti pﬁíleÏitostí pro kaÏdého obãana.
Podle irsk˘ch zku‰eností jsou LAG ãi místní partnerství nejefektivnûj‰í, jestliÏe:
■

jsou ustaveny na základû rovn˘ch podmínek v‰ech partnerÛ

■

pracují s urãit˘m stupnûm nezávislosti

■

jsou orientovány na specifick˘ okruh klientÛ, identifikovan˘ prostﬁednictvím konzultaãního procesu

■

pracují jako „dohazovaãi“ pomoci ze SF, prostﬁedníci (brokers) ãi „vyplÀovaãi dûr“ v reflexi potﬁeb
oblasti

■

úzce spolupracují s institucemi, které jsou tvÛrci hlavní, vládní politiky

■

efektivnû monitorují a vyhodnocují procesy

■

pracují na principu otevﬁenosti, transparentnosti a zodpovûdnosti

■

jejich projekty jsou pro danou oblast strategicky relevantní
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4.2.3 LEADER a celo‰védské hnutí pro obnovu venkova
Iniciativa LEADER se mÛÏe stát v˘znamn˘m doplÀkem aktivit, které jiÏ dﬁíve existují v národním
mûﬁítku a navazují na tradice rozvoje venkova. Pro jednotlivé zemû je dÛleÏité nacházet a analyzovat
tyto faktory47, protoÏe LEADER se pak stane urychlovaãem pozitivních zmûn. Dobr˘m pﬁíkladem
z tohoto hlediska je právû ·védsko, v nûmÏ v dobû pﬁistoupení k EU existovaly na venkovû jiÏ velmi
dobré pﬁedpoklady pro uplatnûní iniciativy LEADER.

Rada lidov˘ch hnutí pro rozvoj venkova (Folkrörelseradet)
·védská kultura je zaloÏena na principech solidarity a rozvoje „zdola nahoru“ a právû to se projevilo mohutn˘m hnutím venkovsk˘ch komunit, do kterého se bûhem 11 let zapojilo celkem 3 850 místních skupin48. Na konci kampanû v r. 1989 zaloÏilo ãtyﬁicet organizací a zájmov˘ch skupin Radu lidov˘ch hnutí pro rozvoj venkova. Hnutí si zvolilo heslo „Celé ·védsko bude Ïít“ a vytklo si za cíl
posilovat místní (pﬁímou) demokracii, iniciativy v komunitách a rozvoj venkova.
Smyslem této akce bylo nastartovat poptávku po regionálním rozvoji. KampaÀ byla podporována
více neÏ stovkou nevládních organizací a spoãívala ve tﬁech hlavních aktivitách:
1. v mediální kampani s úãastí znám˘ch osobností
2. v ãetn˘ch semináﬁích po celém ·védsku
3. v intenzivní komunikaci, která vysvûtlovala, jak mohou i malé venkovské komunity vytváﬁet a navrhovat svou rozvojovou strategii.
Na rozdíl od programu LEADER, kter˘ pﬁichází „shora“ jako nabídka Evropské unie venkovu ãlensk˘ch zemí, vznikla Rada lidov˘ch hnutí pro rozvoj ‰védského venkova zcela pﬁirozenû zdola, z vûdomí nutnosti spoleãné prezentace a spoleãné akce mnoha roztrou‰en˘ch místních hnutí. Zpoãátku bylo
vlastnû protestním hnutím proti depopulaãním trendÛm a celkové degradaci venkovského prostoru.

47

Na ‰védském venkovû mezi tyto faktory patﬁí ﬁídké osídlení, historicky relativnû stabilní osídlení (bez hromadn˘ch pﬁesunÛ obyvatel), bohaté obecní rozpoãty, nestranické, obãanské zázemí, sklon venkovského obyvatelstva k solidaritû, celková
loajalita k místu Ïivota, schopnost a ochota spolupracovat.
48
V kontextu ‰védského hnutí na obnovu venkova se objevují názvy „skupiny pro místní rozvoj“ nebo „skupiny místních
komunit“. Budeme je dále oznaãovat prostû jako místní skupiny. Jde v‰ak o zcela jiné subjekty, neÏ jsou místní akãní skupiny (LAG), oficiálnû ustavené a podporované Evropskou komisí. ·védské „místní skupiny“ jsou t˘my místních obãanÛ,
radních, podnikatelÛ a dal‰ích aktivních lidí, kteﬁí se chtûjí bezprostﬁednû podílet na záchranû, obnovû a rozvoji venkovského prostﬁedí, venkovsk˘ch sídel a Ïivota v nich, tj. na rozvoji místních komunit.

75

zlom43

12.12.2001 10:12

Stránka 76

Samotná Rada vznikla v r. 1989 právû pro lobování ve prospûch potﬁeb venkovsk˘ch komunit. Jejími
cíli je stimulovat a podporovat místní rozvoj, posilovat spolupráci mezi místními skupinami a b˘t jejich
mluvãím, dále koordinovat úsilí venkovsk˘ch neziskov˘ch organizací na celostátní úrovni, povzbuzovat veﬁejnou diskusi o problematice venkova a také ovlivÀovat ty, kteﬁí rozhodují (vláda, parlament) 49.
Rada dnes zahrnuje zmínûn˘ch 3850 skupin lidí, kteﬁí mají zájem na rozvoji Ïivota v komunitách.
Skupiny nyní pÛsobí ve více neÏ 3 tisících vesnic, které mají dohromady kolem 3 mil. obyvatel.
Skupiny se vyskytují mnohem ãastûji na severu zemû a v ﬁídce osídlen˘ch oblastech, v prÛmûru pﬁipadají 1 – 3 skupiny na 1 000 obyvatel.
Celkem v tûchto skupinách pracuje více neÏ 80 tisíc lidí. Cel˘ proces tvorby skupin byl sice podporován místní státní správou a celostátními a regionálními organizacemi, ale v podstatû se odvíjel zdola,
od místních potﬁeb a podle místních podmínek. Vût‰ina skupin je organizována ve formû dobrovoln˘ch
sdruÏení. Právû otevﬁená struktura sdruÏení usnadÀuje zapojení nov˘ch zájemcÛ do ãinnosti.
Charakteristické je, Ïe místní skupiny pÛsobí na bázi sociální ekonomiky: ta má neziskov˘ charakter
a jejím klasick˘ch posláním je zaãleÀovat do pracovní ãinnosti obtíÏnû umístitelné osoby. Podílí se v‰ak
na komerãních aktivitách a opírá se o v˘nosy z vlastní ãinnosti. Jedná se tedy o obãanské iniciativy
postavené na neziskovém základû a motivované solidaritou a vztahem k lokalitû. Lidé zde pﬁebírají
kolektivní odpovûdnost za rozvoj celé vesnické komunity. âasto obsáhnou nejen vlastní obec, ale také
její okolí.
Místní skupiny realizují i velmi prosté projekty, jak˘mi jsou záchrana obchodu ve vesnici, vytvoﬁení nového zamûstnání, místní vaudeville show, zaloÏení druÏstva pro bydlení star˘ch obãanÛ apod.
Nejãastûj‰ím zamûﬁením aktivit (v % z celostátní statistiky) jsou v 78 % voln˘ ãas, místní slavnosti,
v 68 % kultura, 49 % obecní domy, 47 % studijní krouÏky, 45 % údrÏba silnic a cest, 39 % turistika atd.
(souãet dá více neÏ 100 %, protoÏe tématická pﬁíslu‰nost projektu byla hodnocena z hlediska kaÏdé
tématiky zvlá‰È).
Vesnická hnutí ãerpají pﬁíspûvky jak z vládních a obecních dotací, tak z programu LEADER.

49

Dal‰ími institucemi, které podporují rozvoj venkova ve ·védsku, jsou zejména ·védská federace spoleãností, které se
zab˘vají ekonomikou venkova a zemûdûlstvím, dále Národní agentura pro rozvoj venkova a také stﬁediska druÏstevního
rozvoje.
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Hnutí, podporované Radou, vlastnû funguje jako síÈ. Jednou za dva roky se schází Parlament venkova (tuto my‰lenku pﬁevzal estonsk˘ a pozdûji maìarsk˘ parlament venkova). Celé venkovské hnutí
postupnû získalo respekt státních i samosprávn˘ch orgánÛ a stalo se uznávanou silou ve ‰védské spoleãnosti. Jeho zku‰enosti byly dokonce vyuÏity pro rozvoj pﬁedmûstsk˘ch oblastí velk˘ch mûst.
K efektÛm práce místních skupin patﬁí upevnûní místní solidarity, silnûj‰í místní identita, nové formy
demokracie na místní úrovni a ov‰em také ekonomick˘ efekt.

Hodnota pﬁidaná iniciativou LEADER
Do této situace vstoupil v roce 1995 program LEADER II. Znamenalo to zaãlenit jej do velmi dobﬁe
fungujících systémÛ národní politiky rozvoje komunit a pﬁes poãáteãní problémy se ukázal jako cenn˘
doplÀkov˘ nástroj.
Klíãov˘mi efekty této „asimilace“ byly:
■

zapojení místních skupin do pﬁípravy rozvojov˘ch plánÛ, pozdûji i jako ãlenÛ místních partnerství
(LAG),

■

poskytnutí platformy pro tyto místní skupiny, aby mohly spolupracovat se samosprávn˘mi obcemi
a s komerãním sektorem na ‰ir‰ím spektru témat místního rozvoje,

■

vyuÏití dobrovolné práce jako pﬁíspûvku soukromého sektoru do rozpoãtu podporovaného programem LEADER II.50.
Pﬁístup „zdola – nahoru“ mûl na plánovací proces jak pozitivní, tak negativní vliv. Pozitivní byla pﬁe-

dev‰ím bezprostﬁední mobilizace místních skupin, která velmi urychlila plánovací proces. Negativní
byl pﬁístup celé ﬁady samosprávn˘ch obcí, které se odmítly procesu zúãastnit.
Zhruba 100 pﬁipraven˘ch plánÛ tak mûlo velmi rozdílné podoby – od individuálních návrhÛ lidí, kteﬁí
evidentnû nepochopili filozofii programu LEADER, aÏ po seriozní návrhy místních skupin. Dal‰ím problémem byla duplicita v návrzích – ãasto chodilo ze stejné oblasti více návrhÛ. Nakonec zÛstalo asi 30

50

Právû dobrovolná práce se stala nepochybnû jedním ze stavebních kamenÛ iniciativy LEADER ve ·védsku, jak jiÏ bylo zmínûno v poznámce v odd. 3.5. Tento princip uznávání dobrovolnické (neplacené) práce by mohl b˘t relevantní i pro ãerpání
pﬁedvstupní pomoci v kandidátsk˘ch zemích. Kapitálovû slabí Ïadatelé o pﬁíspûvek z programu SAPARD (malé obce, jednotliví farmáﬁi, ale i neziskové organizace) by mûli mít moÏnost kalkulovat a pozdûji prokázat pﬁidanou hodnotu vypoãítanou napﬁíklad z prÛmûrné anebo alespoÀ z minimální mzdy a uplatnit ji ve sv˘ch projektech. Je-li jedním z oãekávan˘ch
efektÛ programu „místnû pﬁidaná hodnota“, pak je ekonomick˘m v˘chodiskem trvalé udrÏitelnosti projektÛ právû hodnota
pﬁidaná prací místních realizátorÛ.
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kvalitních návrhÛ. Partnerství byla klasicky tripartitní se zastoupením veﬁejného a dobrovolnického
sektoru spoleãnû s podnikatelsk˘mi subjekty.
Implementace programu LEADER znamenala pro ·védsko celou ﬁadu problémÛ. Vût‰inou byly zpÛsobeny opatﬁeními, zaveden˘mi pro financování, která jsou ve srovnání s národním systémem sloÏitá.
Tak tﬁeba místní skupiny navrhovaly akãní plány a pﬁedkládaly je samosprávn˘m obcím a krajské samosprávû ke schválení. Velká ãást finanãních prostﬁedkÛ tak byla spotﬁebována právû krajsk˘mi orgány
je‰tû pﬁed spu‰tûním vlastních programÛ.
V rámci iniciativy LEADER se v‰ak uplatÀuje jin˘ systém: rozhodování leÏí na skupinách místního
pÛsobení (LAG) a finanãní prostﬁedky jsou rozdûlovány prostﬁednictvím „v˘borÛ“, fungujících na úrovni okresu nebo nûkolika okresÛ51. Velk˘m problémem bylo pﬁedev‰ím nadmûrné pracovní vytíÏení tûchto v˘borÛ v souvislosti s nízkou prioritou, pﬁisouzenou programu LEADER v porovnání s ostatními
programy EU.
Dal‰ím problémem byl fakt, Ïe LEADER byl ve ·védsku díky pilotní povaze projektu a dÛrazu na
inovaãní akce povaÏován za pﬁíli‰ sofistikovan˘. JelikoÏ má ·védsko velmi dlouhou tradici v pﬁístupu
„zdola – nahoru“, kter˘ tak jako tak produkuje inovace, musely projekty splÀovat extrémnû nároãná kritéria, aby dal‰í inovaci vÛbec zajistily. Právû proto bylo na poãátku schváleno jen velmi málo projektÛ.
V˘sledkem bylo znaãné mnoÏství odmítnut˘ch Ïádostí v prvním roce implementace a rostoucí deziluze o celém programu. Proto musely místní akãní skupiny vést diskuse s národní koordinaãní jednotkou iniciativy LEADER Tyto diskuse pﬁinesly rozhodnutí podporovat alespoÀ zpoãátku ménû inovaãní opatﬁení, s cílem obnovit víru ve schopnosti místních skupin a poté postupnû zvy‰ovat nároky na
úroveÀ inovace.
Hodnotu, kterou LEADER pﬁidal ‰védskému venkovu, lze shrnout do nûkolika efektÛ:
1. posílil kapacitu místních skupin, tak Ïe byly schopny podávat návrhy na ‰ir‰í projekty
2. umoÏnil uznat dobrovolnou práci jako soukrom˘ pﬁíspûvek do rozpoãtu projektu
3. vedl ke zv˘‰ení samostatnosti místních skupin – uznan˘ pﬁíspûvek dobrovolnického sektoru dal
místním skupinám ‰ir‰í moÏnosti pﬁi uskuteãÀování projektÛ neÏ na národní úrovni, kde projekty
závisí v˘hradnû na veﬁejn˘ch finanãních zdrojích

51

Systém veﬁejné správy ve ·védsku je tﬁístupÀov˘ – stát, 23 okresÛ a 288 samosprávn˘ch obcí. ·védsk˘ systém dává obcím
silné pravomoci pro pÛsobení v oblastech vzdûlávání, péãe o dûti a dÛchodce a veﬁejn˘ch sluÏeb. Více neÏ 60 % obcí má
mezi 5 a 25 tisíci obyvateli. Ze správního hlediska není osídlení roztﬁí‰tûno natolik jako v âR, hustota osídlení je v‰ak –
pﬁedev‰ím v severní ãásti zemû – mnohem niÏ‰í.
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4. umoÏnil místním skupinám, aby své aktivity roz‰íﬁily i do komerãních aktivit a trvalého rozvoje
komunit
5. poskytl platformu pro vyjednávání místních skupin s orgány veﬁejné správy
6. vedl ke zlep‰ení vzájemného porozumûní – samosprávné obce lépe pochopily moÏnosti a potﬁeby
místních skupin a naopak místní skupiny lépe pochopily komplexnost poskytování veﬁejn˘ch sluÏeb
a procesÛ místního rozvoje

4.2.4 Finsk˘ vládní program POMO – inspirace a doplnûk programu LEADER
ZpÛsob, kter˘m ﬁe‰il program LEADER II problematiku rozvoje venkova, byl pro finsk˘ systém
zcela nov˘. Metoda, zaloÏená na místní iniciativû, se v‰ak od zaãátku ukázala jako velmi úspû‰ná.
Vláda proto vyuÏila nûkteré principy LEADER ve vlastním programu, kter˘m soubûÏnû podporovala
rozvoj venkova.
Pro implementaci iniciativy LEADER II bylo v roce 1996 vybráno 22 skupin v ‰esti oblastech, které
byly obvykle vût‰í neÏ samosprávné obce, ale men‰í neÏ region. Ve Finsku mûla oblast, spadající do
pÛsobnosti jednoho LAG, v prÛmûru 37 000 obyvatel. Celkem bylo do programu LEADER II zahrnuto 825 000 obyvatel. Vût‰ina skupin LAG spadala do tehdej‰ích CílÛ EU 5b a 6. Program tohoto charakteru má pro Finsko mimoﬁádn˘ v˘znam, neboÈ zhruba 57 % populace Ïije ve venkovsk˘ch oblastech
a tyto oblasti pﬁi nízké hustotû obyvatel zabírají 98,5 % rozlohy Finska.
Tak jako jinde, skládaly se skupiny místního pÛsobení (LAG) ze zástupcÛ místních komunit a organizací, mal˘ch podnikÛ a místních zastupitelstev. Pﬁi jejich tvorbû bylo vyuÏito principÛ místního
zastoupení a partnerství ve v˘znamu spolupráce mezi zástupci rÛzn˘ch sektorÛ a organizací (viz téÏ
odd. 3.6).
V lednu 1996 vypracovala finská vláda program „Aktivní venkov“, jehoÏ podstatou byly místní iniciativy. Aãkoliv v této dobû LEADER II je‰tû nebyl plnû zaveden, zdálo se, Ïe se jeho principy pro finské podmínky dobﬁe hodí. Proto se vláda rozhodla roz‰íﬁit pÛsobnost tûchto principÛ prostﬁednictvím
programu POMO (1997 – 1999). Tento program zahrnoval stejnû jako LEADER zhruba tﬁetinu venkovsk˘ch oblastí.
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Program POMO je nástroj pro rozvoj venkovsk˘ch oblastí, kter˘ funguje paralelnû s programem
LEADER, vyuÏívá místní strategie a opatﬁení. Úãelem programu je vytvoﬁit nové postupy ve venkovsk˘ch oblastech a podporovat místní iniciativy. Je hlavnû zamûﬁen na oblasti vzdálené od velk˘ch mûst,
ale z programu nejsou vylouãena ani pﬁedmûstí tûchto mûst.
¤ízení programu je na národní úrovni svûﬁeno zvlá‰tní skupinû POMO, která se skládá ze zástupcÛ
rÛzn˘ch ministerstev, zájmov˘ch skupin a také z ãlenÛ jednotliv˘ch skupin programu POMO. Program
byl plnû financován z národních zdrojÛ. Ministerstvo zemûdûlství a lesního hospodáﬁství na tento projekt vyãlenilo roãnû 4,7 milionÛ eur, coÏ je zhruba 50 % celkov˘ch nákladÛ programu. Nejménû 25 %
celkov˘ch prostﬁedkÛ vyãlenily samosprávné obce nebo soukromé spoleãnosti.
Fin‰tí hodnotitelé programu povaÏují jeho realizaci za „hektickou“. Pokyny pro vypracovávání návrhÛ byly uveﬁejnûny v pÛlce bﬁezna 1997, návrhy mûly b˘t zpracovány uÏ do konce ãervence, skupiny
byly ustanoveny uÏ v prÛbûhu záﬁí. Bylo málo ãasu na soubûÏné provádûní rÛzn˘ch opatﬁení. V prÛbûhu let 1997 – 1999 se v rámci tohoto programu realizovalo více neÏ 1 500 projektÛ.
Podle hodnotících zpráv ministerstva zemûdûlství a lesnictví bylo konkrétními efekty programu posílení spolupráce na místní úrovni, vytvoﬁení ãi uchování 500 pracovních míst, vznik 100 – 150 nov˘ch
podnikatelsk˘ch subjektÛ a nepﬁímo i zamûstnání 2000 osob roãnû. Kromû toho program pomohl
vytvoﬁit nové produkty a sluÏby turistického ruchu a posílil Ïivotaschopnost vesnic. Pﬁesto pro tﬁetinu
území byly leaderovské metody ke konci roku 1999 stále je‰tû zcela nové. Právû pro venkovské oblasti se ukazuje zásadní pﬁínos v tom, Ïe metoda zaloÏená na práci akãních skupin pomáhá k oÏivení
mnoha dﬁíve aktivních místních sdruÏení, které v souãasné dobû bojují o pﬁeÏití.

4.2.5 Fond pro ﬁe‰ení problémÛ skotského venkova
Fond pro ﬁe‰ení problémÛ venkova (Scottish Rural Challenge Fund – RCF) byl zaloÏen v roce 1996
jako souãást iniciativy Britské vlády, která chtûla stimulovat venkovské komunity, aby ﬁe‰ily místní
problémy prostﬁednictvím místních partnerství. V roce 1995 publikovala vláda Bílou knihu s názvem
„Skotsk˘ venkov: Lidé, Prosperita a Partnerství“, která navrhla zaloÏení Skotské soustavy partnerství
venkova, obsahovala priority pro venkovské komunity, vyzvala je k ﬁe‰ení problémÛ prostﬁednictvím
místních partnerství a vedla k zaloÏení Skotského fondu partnerství venkova (SRPF), kter˘ mûl cel˘
systém podporovat. RCF se stal jedním ze dvou zdrojÛ zaloÏen˘ch fondem SRPF, kter˘ obsáhl i ãtyﬁi
dﬁívûj‰í grantové programy pro venkov. RCF je vlastnû grantov˘ program, kter˘ financuje projekty pro
rozvoj venkova, pﬁedkládané místními komunitními skupinami.
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Fond se pouÏívá pro financování projektÛ v celém Skotsku. Jako vzor pro formu a obsah fondu
neslouÏila iniciativa LEADER, pﬁesto v‰ak mají nûkteré rysy spoleãné a v nûãem se doplÀují. V pﬁípadû LEADERu lze doplÀkovost spatﬁovat v integrovaném pﬁístupu, v pﬁípadû fondu v tématickém, cílovém pﬁístupu (dÛraz na sociální cíle a na partnerství v projektech veden˘ch místní komunitou).
Cílem RCF je „povzbuzovat místní obyvatele, aby vypracovávali projekty, kter˘mi se budou hledat
nové zpÛsoby ﬁe‰ení anebo tvorba nov˘ch pﬁíleÏitostí ve venkovsk˘ch oblastech“. Projekty podporované fondem se mohou t˘kat tûchto cílÛ:
■

podpora spoleãenského zaãlenûní,

■

zvy‰ování zdraví a kvality Ïivota (napﬁ. lep‰í pﬁístup ke sluÏbám),

■

posilování jistoty v komunitû (napﬁ. sniÏování zloãinnosti a strachu ze zloãinu, izolace atd.),

■

vstup komunit do rozhodovacích procesÛ.
V grantovém ﬁízení se oãekávají nabídky od skupin z venkovsk˘ch komunit, které reprezentují veﬁej-

né, soukromé, dobrovolné a komunitní zájmy. Projekty musí ukazovat cestu k ﬁe‰ení problému, která
dosud nebyla v jejich komunitû pouÏita (inovaãní charakter projektu), a pﬁednost se dává tûm, jejichÏ
zku‰enost mÛÏe b˘t roz‰iﬁována dále (demonstrativní charakter).
Odpovûdnost za rozhodování o fondu má pﬁedseda skotské vlády, ale prakticky ji vykonává skotsk˘
ministr pro záleÏitosti venkova.
Jako nov˘ produkt Skotské soustavy partnerství venkova vzniklo místní partnerství na venkovû
(LRP), tedy obdoba místních akãních skupin. V zemi existuje 35 LRP a jejich úkolem je napomáhat
komunitám, aby se samy staraly o udrÏiteln˘ ekonomick˘ a sociální rozvoj. V jistém smyslu je postavení LRP klíãové – posuzují a doporuãují projekty a zejména pﬁedstavují ‰irok˘ okruh místních subjektÛ z veﬁejného, soukromého a neziskového (dobrovolnického) sektoru, jakoÏ i dal‰ích místních obyvatel. Ti spoleãnû pﬁipravují návrh na vyuÏití prostﬁedkÛ z RCF, tedy ze státního rozpoãtu.
Místní partnerství (LRP) v tomto systému konzultuje v‰echny návrhy projektÛ z dané oblasti a ﬁadí
je dle priorit. Av‰ak jeho názor není vÏdy totoÏn˘ s koneãn˘m rozhodnutím. SvÛj vlastní systém pro
hodnocení projektÛ má také skotská exekutiva. V˘bûrov˘mi kritérii jsou:
■

partnerství (návrhy by mûly vycházet z komunit po ‰iroké konzultaci mezi místními partnery),

■

vztah k cílÛm a efekty (nabídky musí jasnû definovat klíãové problémy a pﬁíleÏitosti dané oblasti
a její cíle),

■

spolufinancování (pﬁednost se dává nabídkám s více neÏ 50% finanãní spoluúãastí a zvlá‰tû tûm, kde
se úãastní soukrom˘ sektor),
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■

vliv na Ïivotní prostﬁedí,

■

realistick˘ harmonogram, míra efektivnosti v˘dajÛ, ekonomická Ïivotaschopnost projektu, jeho udrÏitelnost po skonãení pomoci a jeho inovaãní a demonstrativní charakter.

Obû hodnocení, jak skotské exekutivy, tak LRP, se doruãují Skotskému národnímu partnerství pro
venkov. To je uskupení státních, polostátních a dobrovoln˘ch organizací, které teprve dává rozhodující
doporuãení pﬁíslu‰nému ministrovi.

RCF financuje projekty ve v‰ech venkovsk˘ch oblastech Skotska, pﬁiãemÏ tento charakter mají
oblasti s hustotou obyvatel men‰í neÏ 100 obyv/km2. Sídla nad 10 tisíc obyvatel jsou v‰ak z pomoci
vylouãena. Naproti tomu mohou b˘t pﬁijaty projekty, jejichÏ pﬁedkladatelé nejsou z oblastí do 100
obyv/km2, ale nicménû cítí, Ïe lokalita je zﬁetelnû venkovská, nebo jestliÏe sluÏby realizované projektem budou pﬁiná‰et prospûch venkovsk˘m komunitám (bez ohledu na sídlo Ïadatele).

Fond nerozli‰uje mezi nejménû a nejvíce rozvinut˘mi venkovsk˘mi oblastmi a také poÏadavek alespoÀ 50% financování z vlastních zdrojÛ se t˘ká v‰ech oblastí a v‰ech typÛ projektÛ52. RCF v‰ak mÛÏe
roãnû uspokojit jen asi ãtvrtinu poÏadavkÛ, takÏe rozhoduje kvalita projektÛ. To prakticky vede k tomu,
Ïe nejvût‰í uÏitek z fondu mají ty oblasti, kde dobﬁe pracují místní partnerství (LRP).

Schválené pﬁíspûvky jsou vypláceny 2x (v pﬁípadû grantÛ do 14 tisíc eur) nebo 4x roãnû v období
nejv˘‰e tﬁí let. V mnoha pﬁípadech to znamená, Ïe prostﬁedky jsou poskytnuty je‰tû pﬁed plánovan˘mi
v˘daji a nedochází proto k opoÏdûné realizaci z dÛvodu doãasné insolvence53.

RCF financuje unikátní projekty, které nemusí b˘t souãástí integrované strategie místního rozvoje
(na rozdíl od projektÛ v rámci LEADER). Av‰ak s urãitou shodou projektu s místními potﬁebami a pﬁíleÏitostmi se poãítá:
■

návrh projektu vyhodnocuje místní partnerství, které bere v úvahu místní kontext a své vlastní strategické priority,

52

Za první tﬁi roky bylo schváleno více neÏ sto projektÛ. Z hlediska vûcného zamûﬁení projektÛ nejsou stanoveny Ïádné kvóty
a tak nejãastûji byly vybírány projekty, které se t˘kaly péãe o dûti.
53
Podobnû tomu je napﬁíklad v grantové politice mal˘ch projektÛ PHARE (alespoÀ pokud jde o zálohové platby), zatímco
v programu SAPARD se pﬁíspûvek poskytuje aÏ následnû po realizaci projektu. U státních programÛ âR (POV) je situace
podmínûna opoÏdûn˘m uvolÀováním zdrojÛ pro pﬁíslu‰né ministerstvo a nepﬁekroãiteln˘m termínem vyuÏití dotace pﬁed
koncem finanãního roku.
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uplatÀuje se poÏadavek spolufinancování a mnoho skotsk˘ch projektÛ podporovan˘ch v rámci programu LEADER je vlastnû spolufinancováno z RCF, takÏe úspû‰né projekty musí mít vnitﬁní vazbu
na místní strategie, které LEADER poÏaduje,

■

kritéria cílového zamûﬁení a vyhodnocování efektÛ realizace (ex-ante) nutí pﬁedkladatele projektÛ,
aby se zamûﬁili na skuteãné problémy místního obyvatelstva ãi dané oblasti a sv˘mi projekty doplnili ostatní iniciativy.
Jedním z efektÛ je aktivizace místního obyvatelstva: fond fakticky preferuje projekty, které jsou

vedeny komunitními skupinami. Podpora z RCF také funguje jako pomÛcka pro financování z dal‰ích
zdrojÛ, neboÈ má „peãeÈ“ schválení státem a tedy vysokou dÛvûryhodnost.
Shrnuto, skotská soustava partnerství venkova iniciovala zakládání místních partnerství na venkovû
(LRP) a sama je finanãnû podporovaná Skotsk˘m fondem partnerství venkova (SRPF) prostﬁednictvím
Skotského fondu pro ﬁe‰ení problémÛ venkova (RCF). Projekty, které pﬁedkládají místní subjekty, jsou
posuzovány jak tímto fondem, tak státním orgánem (ministerstvem). V˘sledky hodnocení jsou pﬁedkládány Skotskému národnímu partnerství pro venkov, kter˘ pﬁipravuje doporuãení ministrovi pro záleÏitosti venkova, odpovûdnému za financování programu. Vznikl tak systém, kter˘ – jak tomu je
v západních demokraciích obvyklé – nezávisí pouze na ãinnosti státní správy (pﬁestoÏe projekty financuje státní rozpoãet), n˘brÏ ve v˘znamné míﬁe také nestatních subjektÛ na místní i celostátní úrovni,
které spolurozhodují o pouÏití fondu54.

4.3 Implementace programu LEADER II v Irsku
Pro popis zku‰eností z ﬁe‰ení praktick˘ch otázek v rámci pﬁípravy a implementace iniciativy LEADER bylo zvoleno Irsko55. Pﬁíklad charakterizuje pﬁípravu národního programu (viz odd. 1.6), obsah
a procedury pro implementaci iniciativy LEADER, náãrt historick˘ch souvislostí a v˘sledn˘ch globálních efektÛ, jakoÏ i ilustraci vztahÛ k dal‰ím ãástem národního rozvojového plánu.

54

Napﬁíklad v ãeském programu obnovy venkova Ïádosti pﬁedbûÏnû vyhodnocují a do poﬁadí seﬁazují okresní úﬁady, kdeÏto
ve Skotsku to ãiní místní partnerství, v nûmÏ státní orgány nemají rozhodující úlohu. Praxi Evropské unie se nyní pﬁibliÏuje POV tím, Ïe o Ïádostech nechává pﬁedbûÏnû rozhodovat v˘bûrové komise v regionech.
55
Vût‰ina informací je v˘tahem z pﬁedbûÏné zprávy, kterou v rámci ex post hodnocení zpracovali nezávislí hodnotitelé.
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Obsah programu
Operaãní program pro LEADER II byl v Irsku schválen na období 1994 – 1999. Byl pﬁipraven
Ministerstvem zemûdûlství, v˘Ïivy a lesnictví (nyní Ministerstvo zemûdûlství, v˘Ïivy a rozvoje venkova). Operaãní program byl pﬁipraven tak, aby se této iniciativy mohly úãastnit v‰echny venkovské
oblasti Irska spadající pod tehdej‰í Cíl 1.
Hlavním smyslem programu LEADER II bylo pomáhat místním skupinám, schopn˘m implementovat stﬁednû aÏ dlouhodobû plány rozvoje oblastí. S ohledem na vysok˘ stupeÀ rozmanitosti skupin
a jejich rozdíln˘m moÏnostem v uplatnûní pﬁístupu „zdola – nahoru“ v oblasti rozvoje venkova poskytl operaãní program pro místní úroveÀ dvû moÏné strategie:
1. dÛraz na získávání schopností a dovedností, pﬁedev‰ím schopnost mobilizovat zdroje a rozvíjet místní potenciál (budovat kapacity), kter˘ je nutn˘ pro dal‰í rozvoj; tyto schopnosti pozdûji umoÏní
implementaci místního rozvojového plánu56,
2. realizaci místních rozvojov˘ch plánÛ skupinami (stejnû jako tomu bylo v rámci LEADER I), vãetnû
mobilizace zdrojÛ a budování kapacit.
S ohledem na v˘‰e uvedené strategie fungovaly v rámci LEADER II ãtyﬁi subprogramy:
a) Subprogram pro získávání schopností – cílem tohoto opatﬁení bylo jednak pomáhat, ale i podnûcovat zakládání místních skupin ve venkovsk˘ch oblastech s kompetencemi a schopnostmi nutn˘mi
pro tvorbu a implementaci vlastních programÛ místních akcí.
b) Programy obnovy venkova A (realizovaly místní akãní skupiny) – tyto programy mûly b˘t inovativní, mûly slouÏit jako model a mûly také b˘t pﬁenositelné do jin˘ch regionÛ. Tento subprogram spotﬁebovával takﬁka 94 % veﬁejn˘ch zdrojÛ celého programu.
c) Programy obnovy venkova B (realizovaly dal‰í organizace) – tento subprogram byl vytvoﬁen pro
podporu dal‰ích organizací celostátních, regionálních ãi oborov˘ch, které mûly zájem na plánech
rozvoje venkova. Tyto organizace mohly díky tomuto subprogramu podnikat akce ve prospûch rozvoje venkova.
d) Pﬁeshraniãní spolupráce – smyslem tohoto subprogramu bylo navázat kontakty se skupinami stejn˘ch nebo podobn˘ch zájmÛ v ostatních ãlensk˘ch zemích Unie, a to prostﬁednictvím Evropské sítû
pro rozvoj venkova (European Rural Development Network – ERDN), popﬁ. Evropské observatoﬁe.

56

O místních rozvojov˘ch plánech v Irsku se referuje samostatnû v pﬁedchozím oddíle.
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Operaãní program také poskytl zdroje na odbornou pomoc pﬁi implementaci programu: na provozní
náklady, ‰kolení, informování veﬁejnosti, hodnocení a konzultace, popﬁ. dal‰í studie a v˘zkumy, spojené s programem.

V˘bûr skupin pro podporu projektÛ
Hned poté, co byla zveﬁejnûna smûrnice pro iniciativu LEADER II, Ministerstvo zemûdûlství, v˘Ïivy a lesnictví uveﬁejnilo inzeráty, které informovaly o existenci iniciativy a vyzvalo zainteresované skupin k pﬁedloÏení plánÛ pro své oblasti. V˘sledkem bylo 48 místních skupin, Ïádajících o financování.
Ministerstvo poté jmenovalo nezávislé konzultanty, kteﬁí asistovali pﬁi hodnocení tûchto plánÛ (‰lo pﬁedev‰ím o hodnocení schopnosti dosáhnout cílÛ, vyjmenovan˘ch v operaãním programu). Hlavním kritériem v‰ak byla inovativnost akce v místních podmínkách, schopnost pÛsobit jako pﬁenositeln˘ vzor.
Po schválení operaãního programu Evropskou komisí byl irskou vládou proveden koneãn˘ v˘bûr
skupin a rozhodnutí bylo oznámenu v kvûtnu 1995. Uspûlo celkem 36 skupin:
■

4 skupiny v pﬁedrozvojové kategorii

■

30 místních akãních skupin, implementující místní plány (17 z nich se podílelo uÏ na programu LEADER I)

■

2 sektorové
Tûmito sektorov˘mi organizacemi byly Irish Country Holidays orientovaná na propagaci a prodej

pobytÛ v rámci tuzemské venkovské turistiky a Irish Farmhouse Holidays zamûﬁená na podporu rekreaãního ubytování na farmách.
LEADER II byl nakonec implementován na území s 63 % obyvatel zemû. Vybrané oblasti mûly
v prÛmûru 67 500 obyvatel, celková rozloha tûchto oblastí je 6 829 km2. PrÛmûrná hustota obyvatelstva
v oblastech byla zhruba 34 osob/km2.

Struktura a ãlenství ve v˘borech místních akãních skupin
V˘bory byly sloÏeny vÏdy s ohledem na pomûrné zastoupení komunitních, veﬁejn˘ch i soukrom˘ch
zájmÛ, vãetnû farmáﬁsk˘ch a venkovsk˘ch organizací. Zastoupení zamûstnavatelÛ, odborov˘ch svazÛ ãi
sociálnû znev˘hodnûn˘ch osob bylo zpravidla slabé. Typick˘ v˘bor se skládal ze 16 aÏ 17 ãlenÛ. V prÛ-
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mûru mûly v˘bory následující zastoupení: 40 % komunitní ãlenové, 30 % státní agentury nebo místní
úﬁady a 30 % sociální partneﬁi.
V roce 1998 byly místní akãní skupiny ministerstvem poÏádány, aby uãinily opatﬁení k tomu, aby se
ãleny v˘boru staly také zastupitelé zvolení v obecních volbách. Tak tomu zﬁejmû do té doby zpravidla
nebylo. Nyní jsou v kaÏdém v˘boru prÛmûrnû dva zvolení zastupitelé obcí (radní).
Zvlá‰tní snahou pﬁi v˘bûru ãlenÛ tûchto v˘borÛ bylo zv˘‰it poãet Ïen. Jejich zastoupení nakonec
dosáhlo 24 %, av‰ak to jen díky jejich pﬁíchodu z dobrovolného a komunitního sektoru.

Pﬁíprava rozvojov˘ch plánÛ
V‰echny existující i novû zaloÏené skupiny zaãaly pﬁipravovat plány pﬁibliÏnû jeden rok pﬁed termínem podávání návrhÛ. Skupiny se do znaãné míry vûnovaly strategickému plánování (pﬁedev‰ím provádûní auditu oblasti a SWOT anal˘ze) a snaÏily se vypracovat alternativní scénáﬁe a vybrat moÏné
strategie rozvoje.
Hlavním zamûﬁením strategie byla stimulace a podpora místního rozvoje prostﬁednictvím multisektorálního rozvoje místních zdrojÛ. Podstatou rozvojov˘ch návrhÛ byla podpora ekonomického a sociálního blahobytu oblasti a jejich obyvatel dvûma cestami:
1. implementací „vícerozmûrn˘ch“ a multisektorov˘ch programÛ, které dobﬁe odpovídaly rozvojov˘m
strategiím a vyuÏívaly pﬁístup „zdola nahoru“,
2. zainteresováním místních partnerÛ na tripartitní bázi.
Specifick˘mi cíli velké vût‰iny plánÛ byla pomoc pﬁi:
a) vytváﬁení a ochranû zamûstnanosti a sniÏování nezamûstnanosti,
b) tvorbû dal‰ích investic a pﬁíjmÛ,
c) diversifikaci místní ekonomiky rozvojem pÛvodního potenciálu oblasti,
d) zvy‰ování ‰ancí pro znev˘hodnûné osoby v komunitách tak, aby jim byla umoÏnûna plná úãast na
procesu rozvoje,
e) zlep‰ování kvality Ïivota, prostﬁednictvím zavedení zvlá‰tních sluÏeb, zamûﬁen˘ch napﬁ. na osoby
trpící izolací,
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f) podpoﬁe kulturního charakteru oblasti zdÛraznûním místní identity,
g) ochranû Ïivotního prostﬁedí, pﬁírodních zdrojÛ a hodnot,
h) v˘voji a propagaci alternativních zdrojÛ energie a nov˘ch postupÛ v nakládání s odpady.
Strategické pﬁístupy v sobû zahrnuly tﬁi základní prvky:
1. získávání nezbytn˘ch zku‰eností ve v˘borech, vedoucích k implementaci místních rozvojov˘ch
plánÛ se ‰iroce definovan˘mi rozvojov˘mi cíli;
2. tvorba struktur, které pﬁidávají novou hodnotu existujícím státním rozvojov˘m agenturám, jeÏ fungují v oblastech uplatÀujících LEADER II. Jde o identifikaci mezer v místním rozvoji, tedy tam, kde
právû LEADER mÛÏe hrát dÛleÏitou doplÀkovou roli;
3. tvorba inovativních sektorov˘ch opatﬁení, nutn˘ch pro vyuÏití v˘hod v oblasti turistického ruchu,
Ïivotního prostﬁedí, drobného podnikání a pﬁírodních zdrojÛ.

Národní rozvojov˘ plán na období 2000 – 2006 a spoleãenské zaãlenûní
Plán byl publikován v listopadu 1999. Zakládá vícelet˘ investiãní program a skládá se ze ‰esti operaãních programÛ a doplÀkov˘ch opatﬁení v rámci Spoleãné zemûdûlské politiky EU. Jeho obecn˘mi
cíli jsou:
1. pokraãování udrÏitelného rÛstu národní ekonomiky a zamûstnanosti
2. konsolidace a zlep‰ování konkurenceschopnosti Irska
3. udrÏení vyváÏenosti regionálních rozvoje
4. podpora spoleãenského zaãlenûní.
Spoleãenské zaãlenûní (inkluze) je v˘znamn˘m prvkem regionální politiky v ãlensk˘ch zemích EU
(viz téÏ pﬁíklad SCDC v odd. 2.3) a zasedání Evropské rady v Nice v prosinci 2000 jej schválilo – spolu
s bojem proti chudobû – jako jednu ze ‰esti priorit nové Evropské sociální agendy.
Koncept spoleãenského zaãlenûní vychází z pﬁedpokladu, Ïe k plnohodnotnému Ïivotu a obãanství
osob, které jsou z rÛzn˘ch dÛvodÛ vytlaãovány z bûÏného zpÛsobu Ïivota (napﬁ. nezamûstnaní nebo
tûlesnû postiÏení) a podílu na Ïivotû místní komunity, je tﬁeba pomáhat speciálními programy.
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Také v Irsku má plánovitá pomoc spoleãenského zaãlenûní svou tradici. Subprogram, pojmenovan˘
Integrovan˘ rozvoj vybran˘ch znev˘hodnûn˘ch oblastí z let 1994 – 1999 byl jedním ze tﬁí subprogramÛ v operaãním programu pro místní, mûstsk˘ a venkovsk˘ rozvoj57. Zahrnul 38 oblastních partnerství
ve znev˘hodnûn˘ch oblastech a 33 dal‰ích komunitních skupin.
Dal‰í subprogram byl vûnován místním podnikÛm. V jeho rámci vzniklo 35 mûstsk˘ch a okresních
v˘borÛ, které pokr˘vají celé území Irska a odpovídají za podporu místního (ekonomického) rozvoje.
V roce 1997 byla v Irsku vyhlá‰ena Národní strategie pro boj s chudobou. Co se míní chudobou?
Lidé Ïijí v chudobû, pokud jejich pﬁíjmy a zdroje (materiální, kulturní a sociální) nejsou adekvátní
Ïivotním standardÛm, které se v Irsku povaÏují za obecnû pﬁijatelné. DÛsledkem mÛÏe b˘t vylouãení
tûchto lidí z úãasti na aktivitách, které jsou obecnû povaÏovány za normální pro ostatní lidi ve spoleãnosti. Je tedy tﬁeba usilovat o jejich opûtovné zaãlenûní.
V Národním rozvojovém plánu se ﬁíká, Ïe chudoba a znev˘hodnûní jsou celonárodním problémem.
Také úpadek venkova je zpÛsobován nízk˘mi pﬁíjmy ve venkovsk˘ch oblastech a potíÏemi lidí v pﬁístupu ke vzdûlání, zdravotnick˘m a sociálním sluÏbám.

Jaké je pouãení ze souãasného v˘voje v Irsku ve vztahu k rozvoji venkova?
1. Irské ekonomické prostﬁedí je nyní v mnoha ohledech jiné neÏ v dobû, kdy byl zahájen LEADER II.
RÛst v období, kdy byl LEADER implementován, posunul irskou ekonomiku – pokud jde o její
v˘konnost – na úroveÀ srovnatelnou s ostatními zemûmi EU. Irská ekonomika roste mnohem rychleji neÏ ekonomiky ostatních ãlensk˘ch zemí. RÛst zamûstnanosti byl velmi stál˘, silnû se sníÏila
nezamûstnanost. Úrokové míry jsou na historicky nejniÏ‰ích úrovních a tento trend mÛÏe zÛstat stabilní díky úãasti ve spoleãném mûnovém systému. Rychl˘m rozvojem pro‰ly také informaãní
a komunikaãní technologie a pﬁinesly celou ﬁadu nov˘ch ekonomick˘ch aktivit. RovnûÏ zﬁejm˘ je
dÛraz na rÛst vzdûlanosti.
2. V souvislosti s ekonomick˘m rozvojem v‰ak byly kladeny znaãné nároky na aspekty Ïivotního prostﬁedí a místních podmínek a tyto aspekty byly rozhodující pro investiãní rozhodování.
3. Podnikání, produktivita práce, národní a mezinárodní konkurenceschopnost zÛstávají hlavními hybn˘mi silami ekonomického rozvoje a blahobytu pro budoucnost. V situaci, kdy je ekonomika blízko
57

Národní rozvojov˘ plán âR jak známo nezahrnuje samostatn˘ operaãní program se zamûﬁením na venkov, mûsto a vÛbec
místní komunity. Pﬁitom v‰ak je‰tû patrnûj‰í neÏ v Irsku je dÛraz na tuto prioritu v zemích s nejsilnûj‰í ekonomikou a nejsilnûj‰í demokratickou tradicí – napﬁ. ve Velké Británii nebo ·védsku.
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plné zamûstnanosti, se klade vût‰í dÛraz na inovace, v˘zkum a v˘voj, a to nejen v oblasti v˘robkÛ,
ale také v oblasti lidsk˘ch zdrojÛ (‰kolení atd.)
4. Nezamûstnanost a vyﬁazení ze spoleãnosti zÛstávají jedním z hlavních problémÛ, aãkoliv byl jejich
rozsah znaãnû zredukován.
5. Pﬁechod od zemûdûlsk˘ch aktivit k nov˘m formám venkovské ekonomiky zÛstává hlavní prioritou
v opatﬁeních pro rozvoj venkova.
6. Celostátní pozornost se postupnû soustﬁeìuje na regionální ekonomick˘ rozvoj a rozvoj mûst jako
tahounÛ místního rozvoje, neboÈ se oãekává, Ïe vztahy mezi tûmito regiony a mûsty budou hrát rozhodující roli ve formování budoucích trendÛ v osídlení venkova a jeho rozvoji.
7. Místní samospráva hraje postupnû vût‰í roli v ekonomickém i sociálním rozvoji mûst a okresÛ, a to
jak ve venkovsk˘ch, tak v mûstsk˘ch oblastech. Rostoucí dÛleÏitost zde mají zmínûné v˘bory pro
rozvoj mûsta (okresu).
V âeské republice pﬁinesl dlouholet˘ program obnovy venkova, blízké spu‰tûní programu SAPARD,
jakoÏ i dal‰í aktivity orgánÛ pod gescí MMR âR mnoÏství pozitivních v˘sledkÛ ve prospûch obnovy
a rozvoje venkova a venkovsk˘ch obcí. Na první pohled jsou v‰ak vidût i nûkteré rozdíly mezi souãasnou praxí v âR a Irsku – zejména:
■

v âR chybí samostatn˘ program pro místní rozvoj jako souãást národního plánu rozvoje,

■

subjektem ﬁídícím rozvoj venkovsk˘ch mikroregionÛ je prakticky vÏdy sdruÏení obcí, nikoliv partnerství rÛzn˘ch místních subjektÛ (ve smyslu odd. 1.4 a 3.6)

■

vÛbec chybí vût‰í dÛraz na místní komunity, na posilování sociální soudrÏnosti (v období po dlouhodobé masivní devastaci obãanské spoleãnosti) a identifikace obyvatel s komunitou, a na oÏivování Ïivota v obcích,

■

v ﬁídících a monitorovacích v˘borech chybí vût‰í zastoupení sociálních partnerÛ z veﬁejnû prospû‰n˘ch (nepodnikatelsk˘ch) organizací,

■

program SAPARD umoÏÀuje pﬁíslu‰n˘m orgánÛm, aby vybíraly spí‰e men‰í poãet kvalitních projektÛ z venkovsk˘ch mikroregionÛ, které „táhnou na ‰pici“, neÏ aby vytváﬁely také prostor pro uãení,
tvorbu kapacit a posilování potenciálu tûch mikroregionÛ, které zatím musí b˘t spí‰ tlaãeny kupﬁedu,

■

zatímco LEADER ãasto velmi ‰iroce (podle konkrétních podmínek v jednotliv˘ch zemích) zapojuje
do plánování, pﬁijímání pomoci i realizace projektÛ místní obãanské organizace a dal‰í, i celostátnû
pÛsobící neziskové organizace, v souãasn˘ch zveﬁejnûn˘ch dokumentech a v˘zvách programu
SAPARD nejsou tyto organizace – jako moÏní pﬁímí pﬁíjemci pomoci – v˘slovnû zahrnuty,

■

chybí explicitní program spoleãenského zaãlenûní lidí z venkovsk˘ch komunit,

■

zdá se, Ïe stále nedostateãn˘ je dÛraz na nehmotné prvky Ïivota na venkovû a obnovu místních spoleãenství, zejména v pohraniãních obcích rozvrácen˘ch v polovinû minulého století v dÛsledku
váleãn˘ch a pováleãn˘ch zmûn.
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4.4 Shrnutí pﬁínosÛ, nevyﬁe‰ené problémy a doporuãení
Jak uÏ jsme se zmínili, nelze zatím vyvozovat pouãení z uplatnûní iniciativy LEADER+, protoÏe ten
má za sebou pouze první rok existence. MÛÏeme se v‰ak pokusit o zhodnocení zku‰eností z pﬁedchozího programovacího období58.

Stejnû jako ostatní iniciativy Unie byl i LEADER vytvoﬁen jako pilotní experiment, jako nástroj
k zavedení inovací do rozvoje venkovsk˘ch oblastí. Jeho koncepce znamená, Ïe rozhodování

■

je blíÏe jednotliv˘m lokalitám (není zaloÏeno na centrálnû jednotném pohledu, lépe respektuje rozdíly mezi oblastmi),

■

je blíÏe obãanÛm (je zaloÏeno na zapojení místního obyvatelstva ãi tzv. pﬁístupu „zdola – nahoru“),

■

je blíÏe jednotliv˘m aktivitám (systém decentralizovan˘ch zásahÛ a financování).

Charakteristické dále je, Ïe LEADER vytváﬁí spojovací ãlánky mezi:

■

aktivitami (multisektorální pﬁístup k aktivitám a opatﬁením, integrovan˘ pﬁístup),

■

organizacemi a obãany (místní skupiny, horizontální partnerství),

■

jednotliv˘mi oblastmi (organizace sítí a spolupráce).

Ke konci minulého programovacího období bylo v EU podrobnû analyzováno pouãení z prÛbûhu
programÛ LEADER I a II59. Zku‰enosti ukázaly zejména na:

■

dÛleÏitost místního pﬁístupu jako protikladu ãi doplÀku k sektorovému pﬁístupu,

■

dÛleÏitost decentralizovaného pﬁístupu jako protikladu ãi doplÀku více centralizovan˘ch a obecn˘ch
pﬁístupÛ,

■

dÛleÏitost síÈového pﬁístupu jako protikladu ãi doplÀku individuálním pﬁístupÛm,

58

Dle závûrÛ semináﬁe Complementarities between LEADER and other rural development policies, ãerven 1999 – bﬁezen
2000.
59
V dal‰ím pﬁehledu vycházíme z pﬁedpokladu, Ïe urãitá silná stránka iniciativy LEADER je nejen protikladem politiky, která
ji neobsahuje, ale souãasnû doplÀkem této politiky. Rozvoj venkova není „hra s nulov˘m souãtem“, kdy v dÛsledku jedné
strategie se ztrácí pﬁesnû tolik, kolik by se získalo uplatnûním opaãné strategie. Naopak, uplatÀuje se synergick˘ efekt toho,
Ïe pro ãást problémÛ ãi pﬁíleÏitostí se pouÏívá jedna a pro jinou ãást druhá strategie.
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dÛleÏitost místního strategického plánování jako protikladu ãi doplÀku regionálnímu a celostátnímu
strategickému plánování,

■

dÛleÏitost nehmotn˘ch investic (‰kolení, odborná pomoc, oÏivení místní komunity apod.) jako protikladu ãi doplÀku ke hmotn˘m investicím (technická infrastruktura, vybavení atd.).
Souhrnnû mÛÏeme pﬁínos iniciativy LEADER, nedoﬁe‰ené problémy a doporuãovaná opatﬁení vyjád-

ﬁit v pﬁehledu na dal‰í stranû.

91

zlom43

Rozvoj místních zdrojÛ a specifick˘ch
rysÛ. DÛraz na dÛleÏitost nehmotn˘ch
investic.

Investice do infrastruktury a do vybavení
(mimo program LEADER) nûkdy neberou
v úvahu specifické rysy oblasti.

Neorientovat se pouze na spoleãné problémy regionÛ. Hybnou sílu investic do rozvoje venkova uãinit z rozvoje specifik regionu.

Místní pﬁístup
(area-based approach)

Vymezení oblasti podle rozsahu a charakteru problémÛ (nikoliv podle administrativních hranic). Návrhy mal˘ch místních
plánÛ pro malé venkovské oblasti.

Sektorovû zaloÏené politiky, provádûné klasick˘m zpÛsobem, neodpovídají specifick˘m potﬁebám rozvoje jednotliv˘ch oblastí.
Jde napﬁ. o politiku veﬁejn˘ch sluÏeb.

Roz‰íﬁit místní pﬁístup do sektorovû zamûﬁen˘ch politik. To by vedlo ke spolupráci
mezi místní a vy‰‰í úrovní veﬁejné správy
pﬁi implementaci tûchto politik do praxe.

Pﬁístup „zdola
– nahoru“
(bottom – up)

Demokratizace oÏivením, resp. probuzením akceschopnosti místních komunit.
Tvorba odborn˘ch t˘mÛ na místní úrovni.

Urãité skupiny populace (obzvlá‰tû ti nejpotﬁebnûj‰í) a nûkteré ãásti venkovsk˘ch
oblastí nemají k programu LEADER pﬁístup.

PouÏívat a obhajovat místní pﬁístup. Brát
v úvahu regionální nerovnováhy a problémy, které lidé mají v pﬁístupu ke zdrojÛm a pﬁíleÏitostem.

Decentralizace
financování

Zvy‰ování flexibility nutné pro místní
finanãní potﬁeby. Vytvoﬁení místních
kapacit pro tvorbu investic. Vût‰í hospodárnost pﬁi vyuÏívání veﬁejn˘ch prostﬁedkÛ.

Financování prostﬁednictvím podpor programu LEADER je krátkodobé. Chybí
dotace pro dlouhodobé financování aktivit vytvoﬁen˘ch nebo podporovan˘ch programem LEADER (hotovostní financování, záruãní fondy atd.)

U reg. rozvoje obhajovat princip globálních grantÛ. Vytvoﬁit právní podmínky pro
zavedení finanãních sluÏeb, které vyhovují místním potﬁebám. Zv˘‰it moÏnosti
kapitalizace prostﬁednictvím vyuÏití veﬁejn˘ch fondÛ.

Multisektorov˘
pﬁístup

Integrace v˘robních aktivit a sluÏeb na
rÛzn˘ch úrovních. Urãení nejmen‰ích
nutn˘ch objemÛ produkce a seskupování
místní nabídky s pomocí oblastních pﬁístupÛ a vyuÏití místních znaãek.

Integrace se ãasto t˘ká pouze ãásti aktivit. Komunitní sluÏby a zemûdûlství jsou
zahrnuty jen zﬁídka.

Vytvoﬁit podmínky pro v‰eobecn˘ multisektorov˘ pﬁístup, otevﬁen˘ v‰em aktivitám v dané oblasti.

Horizontalní
partnerství

Zavedení konzultací mezi veﬁejn˘m
a soukrom˘m sektorem nad oblastní
strategií rozvoje.

Skupiny obyvatel, jejichÏ zájmy nejsou
zaji‰tûny organizaãnû, zÛstávají na okraji
spolupráce. Role místních partnerství je
nûkdy regionálními a ústﬁedními orgány
nedostateãnû uznávaná. Partnerství, pﬁedev‰ím s univerzitami a v˘zkumn˘mi
centry, jsou ãasto velmi slabá.

VyuÏívat princip místního partnerství
(spojení subjektÛ z rÛzn˘ch sektorÛ) jako
aktivního faktoru ve strategickém plánování a rozhodování na místní úrovni.
Zavést procedury pro konzultace mezi
místním partnerstvím a ostatními úrovnûmi ﬁízení a správy.

Organizace sítí

Zavedení rÛzn˘ch forem spolupráce
a v˘mûny mezi venkovsk˘mi oblastmi.
Snaha o zvy‰ování povûdomí o dÛleÏitosti sítí.

Chybí bezprostﬁední spolupráce na úrovni
rozvojov˘ch projektÛ a národní spolupráce.
Nejsou systematicky zlep‰ovány vztahy
mezi venkovsk˘mi a mûstsk˘mi oblastmi.

Uvûdomit si plnû dÛleÏitost a) lokálních,
regionálních a národních sítí, jakoÏ i b)
vazeb mezi venkovsk˘mi a mûstsk˘mi
oblastmi.

Inovace v rozvojov˘ch aktivitách
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Co by mohlo pﬁejít do pﬁí‰tí politiky
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Nevyﬁe‰ené problémy

Pﬁínos iniciativy
LEADER
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Pﬁenos zku‰eností v rámci EU a srovnání s âR
Otázka pﬁenosu zku‰eností iniciativy LEADER do vládní politiky nebo do regionálních politik se
chápe rÛznû, v závislosti na kaÏdém regionu ãi zemi. Rozdíly v pojetí jsou dány pﬁedev‰ím tﬁemi faktory:
■

pﬁedchozí existencí politiky rozvoje venkova zaloÏené na místních potﬁebách (area – based),

■

úrovní decentralizace pﬁi uplatÀování rozvojov˘ch politik,

■

existencí konzultaãních praktik mezi institucemi a obãanskou spoleãností (veﬁejností).
Jak uvádí José Alvarez Gómez ze ‰panûlského Ministerstva zemûdûlství, rybolovu a potravináﬁského

prÛmyslu, „není pochyb o tom, Ïe nejvût‰ím pﬁínosem iniciativy LEADER ve ·panûlsku bylo vytvoﬁení místních akãních skupin ve formû partnerství veﬁejného sektoru, soukromého sektoru a obãanské
spoleãnosti“.60
V nûkter˘ch oblastech byl LEADER prakticky zaãátkem územnû diferencované rozvojové politiky.
Poté byl roz‰íﬁen jin˘mi zdroji financování do dal‰ích oblastí. Pﬁíkladem tohoto typu je PRODER ve
·panûlsku a POMO ve Finsku. Jinde byl LEADER inspirací pro dal‰í formy regionálních politik – pﬁíkladem jsou tzv. sociální partnerství v Irsku.
Ve srovnání s celkem zemí EU lze v˘chozí pozici âR pro implementaci iniciativy LEADER hodnotit jako dobrou61:
a) v posledních letech dochází k rychlému rozvoji regionální politiky (nyní napﬁ. v tvorbû krajsk˘ch
programÛ rozvoje),
b) je zde desetilet˘ úspû‰n˘ Program obnovy venkova,
c) z posledních 10 – 15 let solidní základ v územním plánování a v ochranû Ïivotního prostﬁedí,
d) podobnost pﬁedvstupního programu SAPARD.
Naproti tomu stále silná – z hlediska subsidiarity – je úloha státu na úkor samosprávy (napﬁ. v pﬁerozdûlování daÀov˘ch v˘nosÛ), obce málo usilují o zapojení místní veﬁejnosti (napﬁ. prostﬁednictvím
nestátních veﬁejnû prospû‰n˘ch organizací) do pﬁípravy a implementace rozvojov˘ch zámûrÛ, není sro-

60

PRODER – development and economic diversification programme for rural areas, in: Complementarities between LEADER
and other rural development policies, European LEADER Observatory 1999 – 2000.
61
NesnaÏíme se tu hodnotit problémy regionální politiky, její metodické, personální, finanãní nebo legislativní zaji‰tûní.
Chceme pouze poukázat na základní pﬁedpoklady âR pro implementaci iniciativy LEADER.
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zumitelné uplatnûní principÛ partnerství a rozvoje místní komunity, v potﬁebné míﬁe nejsou vybudovány autonomní sítû (napﬁ. jako volná sdruÏení mikroregionÛ, pﬁesnûji ﬁeãeno jako „sdruÏení sdruÏení
obcí“), chybí impulsy k dlouhodobému spojování sousedních, nedávno Ïivelnû vznikajících mikroregionÛ, které by se pak staly silnûj‰ími a sebevûdomûj‰ími partnery krajsk˘ch samospráv.

Perspektivy partnerství na místní úrovni
Jednou z kritick˘ch otázek je, jak se budou po roce 2000 vyvíjet místní partnerství. V mnoha zemích
EU zÛstává vytvoﬁení místních akãních skupin tou hlavní inovací, které LEADER pﬁinesl. Funkce tûchto skupin v tvorbû místní ãi z místních potﬁeb vycházející politiky se bude pravdûpodobnû posilovat.
Podle názoru nûkter˘ch odborníkÛ by se tyto skupiny nakonec mohly stát ãinitelem posilování samostatnosti oblastí (mikroregionÛ). Mûly by se stát následovníky nebo partnery dosavadních tvÛrcÛ centrálnû organizovan˘ch sektorov˘ch a oborov˘ch politik. To by byl nespornû krok k dal‰ímu naplnûní
vize EU jako „Evropy regionÛ“62.
Proces evropské integrace má uÏ nyní v zemích stﬁední a v˘chodní Evropy vliv na místní správu
a tento vliv více neÏ pravdûpodobnû poroste i v budoucnosti. Místní správa by mûla b˘t a také bude více
zapojena do politiky63, i kdyby to mûlo spoãívat jen v obranû zájmÛ jimi spravovan˘ch územních celkÛ
nebo regionÛ a ve vyuÏívání regionálnû distribuovan˘ch rozvojov˘ch a strukturálních fondÛ. Zku‰enosti
ãlensk˘ch zemí ukazují, Ïe úãast na tvorbû evropské politiky vytváﬁí pro místní samosprávy prostﬁedí
vût‰í soutûÏivosti a Ïe úprava „hﬁi‰tû“ pro rozvoj komunitní politiky pﬁimûla místní samosprávu v ﬁadû
evropsk˘ch zemí, aby zlep‰ila svou v˘konnost a vztahy s obãany.
Jak upozorÀují autoﬁi jedné publikace 64, zemû stﬁední a v˘chodní Evropy musí a postupnû budou
aplikovat principy regionální politiky EU na své vnitﬁní regionální politiky. Ve stﬁednûdobém horizontu se ukazuje nutnost transformace, která bude klást vût‰í dÛraz na regionální a místní iniciativy. V souãasné struktuﬁe se o pravidlech hry rozhoduje centrálnû, av‰ak místní a regionální iniciativy se postupnû budou stávat pro vyuÏívání transferÛ EU rozhodující.

62

V pozadí takové úvahy je pﬁedpoklad, Ïe regiony by mohly b˘t velmi sobûstaãné (dle principÛ subsidiarity a decentralizace veﬁejné správy), jestliÏe jim bude „národní stát“ poskytovat potﬁebné sluÏby – zejména koncepãní, informaãní a finanãní – a nikoli uplatÀovat rozhodovací pravomoci.
63
Tak jako na jin˘ch místech tohoto textu, politikou se nemíní politika stranická, která je jen zvlá‰tním pﬁípadem pﬁístupu
k veﬁejn˘m záleÏitostem.
64
European Union Enlargement and the Open Society Agenda, Budapest 2000, str. 9.
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Podle na‰eho názoru je v âR faktorem rostoucí dÛleÏitosti také obãanské sebeuvûdomování a rozvoj
nevládního neziskového sektoru vãetnû obãansk˘ch iniciativ a dobrovoln˘ch zájmov˘ch uskupení.
Místní samosprávy by tu mûly hrát roli katalyzátoru, kter˘ pﬁijme a zprostﬁedkuje zájmy místních
komunit (aÈ budou vyjádﬁeny jak˘mkoli legitimním zpÛsobem), dokáÏe je konsensuálnû prezentovat
a vyuÏít je k obohacení vlastní politické funkce v území.
Prakticky by to mohlo vést k volnému, úãelovému sdruÏování siln˘ch a dÛvûryhodn˘ch subjektÛ
samosprávy, podnikatelského a neziskového sektoru v daném území po vzoru místních akãních skupin
v programech LEADER. Taková uskupení by mohla postupnû soustﬁedit rozhodující místní politické,
finanãní, informaãní a lidské zdroje pro v‰estrann˘ rozvoj oblasti a jednotliv˘ch komunit, pﬁi maximálním vylouãení nadregionálních, zejména stranick˘ch tlakÛ a pﬁi vyuÏití takto vzniklého potenciálu
pro efektivní komunikaci se státní správou a krajskou samosprávou. To je ov‰em jen normativní prognóza, která se z rÛzn˘ch dÛvodÛ nemusí ani brzy ani v‰ude naplnit.
Na základû poznatkÛ obsaÏen˘ch v této studii lze vyslovit pﬁedpoklad, Ïe iniciativa LEADER+ mÛÏe
v âeské republice nalézt pomûrnû dobﬁe pﬁipravené podmínky a podobnû jako v jin˘ch rozvinut˘ch
ãlensk˘ch zemích EU se stát integrální souãástí politiky rozvoje venkova a akcelerátorem pozitivních
zmûn.
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Pﬁíloha A
INFORMAâNÍ ZDROJE A ODKAZY
A1/ Základní dokumenty
Národní rozvojov˘ plán âeské republiky, Sektorová ãást, ﬁíjen 1999
Naﬁízení Rady Evropy (ES) ã. 1268/1999 o podpoﬁe Spoleãenství pﬁedvstupním opatﬁením pro zemûdûlství a rozvoj venkova v Ïadatelsk˘ch zemích stﬁední a v˘chodní Evropy v období pﬁed vstupem –
SAPARD
Naﬁízení Rady Evropy (ES) ã. 1257/1999 ze dne 17. kvûtna 1999 o podpoﬁe rozvoje venkova
z Evropského zemûdûlského orientaãního a záruãního fondu
Naﬁízení Rady Evropy (ES) ã.1260/1999 ze dne 21. ãervna 1999, kter˘m se provádí obecná ustanovení o strukturálních fondech (V‰eobecné naﬁízení o strukturálních fondech)
Naﬁízení Rady Evropy (ES) ã. 2603/1999 z dne 9. prosince 1999, kter˘m se stanoví pravidla pro pﬁevod podpory regionálního rozvoje zavedené naﬁízením Rady Evropy ã. 1257/1999
Pracovní dokumenty ze semináﬁe Complementarities between LEADER and other rural development
policies, ãerven 1999 – bﬁezen 2000, European LEADER Observatory
Smûrnice Evropské komise pro ãlenské zemû ze dne 14. dubna 2000, která stanoví zásady pro iniciativu spoleãenství pro rozvoj venkova (LEADER+)
Zásady Evropské komise pro ex ante hodnocení programÛ (LEADER+) podle poÏadavkÛ § 26 a 34
Smûrnice Evropské komise pro ãlenské zemû ze dne 14. dubna 2000 a Naﬁízení Rady Evropy
ã.1260/1999 ze dne 21. ãervna 1999
Zpráva Evropské komise z 26. 7. 2000 o zemûdûlské situaci v Evropské unii za rok 1999.

A2/ Dal‰í literatura
Co je to, kdyÏ se ﬁekne Evropská unie, Centrum pro demokracii a svobodné podnikání, Praha 1997
European Union Enlargement and the Open Society Agenda: Local Government and Public
Administration, OSI/LGI, Budapest 2000
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Geddes M., Local Partnership: A Successful Strategy for Social Cohesion?; European Foundation for
the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 1998
Harvay B., Networking in Europe, A Guide to European Voluntary Organisation, NCVO Publications
and Community Development Foundation, London 1995
Chanan G., Out of the Shadows, Local community action and the European Community, European
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin 1992
Chanan G., West A. ad., Regeneration and Sustainable Communities, Community Development
Foundation, London 1999
Komunitární pﬁedpisy z oblasti regionální politiky, Cesta do Evropské unie, svazek ã. 19,
Ministerstvo pro místní rozvoj âR, Praha 2000
LEADER Magazine, roã. 2000
Plán rozvoje zemûdûlství a venkova âeské republiky na období 2000 – 2006. Plán SAPARD,
Ministerstvo pro místní rozvoj âR a Ministerstvo zemûdûlství âR, Praha 2000
Pomoc Evropské unie zamûﬁená na zamûstnanost a lidské zdroje. Struãn˘ prÛvodce evropsk˘m sociálním fondem urãen˘ pro budoucí ãlenské státy, European Commission, Luxembourg 2000
Program SAPARD, Institut v˘chovy a vzdûlávání Ministerstva zemûdûlství âR, Praha 2000
Programy pomoci Evropsk˘ch spoleãenství âeské republice, Ministerstvo financí âR – Centrum pro
zahraniãní pomoc, Praha 2000
PﬁedbûÏné hodnocení programÛ strukturálních fondÛ, edice Strukturální fondy ã. 6, Ministerstvo pro
místní rozvoj âR, Praha 1999
Pﬁíprava âeské republiky na realizaci politiky soudrÏnosti EU od roku 2000, edice Strukturální fondy
ã. 3, Ministerstvo pro místní rozvoj âR, Praha 1999
Pﬁíprava âeské republiky na vyuÏívání strukturálních fondÛ, edice Strukturální fondy ã. 1,
Ministerstvo pro místní rozvoj âR, Praha 1998
Pﬁíprava projektÛ, Základní pﬁíruãka, Ekonomická a sociální soudrÏnost, Pﬁedvstupní nástroje EU
Phare, ISPA a SAPARD v âeské republice, edice Strukturální fondy ã. 9, Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha 2000
Rámec podpory Spoleãenství, Operaãní programy, edice Strukturální fondy ã. 2, Ministerstvo pro
místní rozvoj âR, Praha 1998
Regional and Local Government in the European Union, The Committee of the Regions, 1996
Slovníãek vybran˘ch pojmÛ politiky soudrÏnosti EU, edice Strukturální fondy ã. 10, Ministerstvo
pro místní rozvoj âR, Praha 2000
Wates N., The Community Planning Handbook, Earthscan, London 2000.
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A3/ Vybrané odkazy na internetové zdroje

Zatímco ti‰tûná literatura zÛstává, obsah WWW stránek se ãasem zpravidla mûní. Proto není dost
dobﬁe moÏné, abychom se na jednotliv˘ch místech textu odkazovali na servery. Uvádíme pouze
seznam nejvíce vyuÏiteln˘ch stránek. Jejich informaãní hodnota je dostateãnû velká na to, aby zájemce mohl sledovat celou problematiku iniciativy LEADER. (V pﬁípadû vícejazyãn˘ch mutací je uvedena anglická.)

http://eur-op.eu.int/portail/en/index.html – dokumentaãní pﬁehled vã. Úﬁedního vûstníku
http://europa.eu.int/comm/agriculture/index_en.htm – stránka gen. ﬁeditelství Evropské komise
pro zemûdûlství a rozvoj venkova
http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus/index_en.htm – úvodní stránka LEADER+
http://europa.eu.int/comm/enlargement/index.htm – stránka gen. ﬁeditelství pro roz‰íﬁení EU
http://europa.eu.int/comm/dg10/relays/all_lang/listeipecarf.html – seznam Evropsk˘ch informaãních bodÛ, Carrefours a Evropsk˘ch dokumentaãních stﬁedisek
http://europa.eu.int/comm/off/index_en.htm – seznam dokumentÛ vydan˘ch Evropskou komisí
a uspoﬁádan˘ch do kategorií
http://europa.eu.int/scadplus/scad_en.htm – informaãní sluÏba EU
http://www.cor.eu.int – V˘bor regionÛ
http://www.eis.be – Evropsk˘ informaãní servis
http://www.euroguide.org/euroguide/subject-listing/ – vyhledávaã v informaãním systému EU
http://www.europa.eu.int/comm/dgs/regional_policy/index_en.htm – gen. ﬁeditelství Evropské
komise pro regionální politiku
http://www.europa.eu.int/eur-lex – legislativa Evropsk˘ch spoleãenství, úﬁední vûstník
http://www.europarl.eu.int/ – Evropsk˘ parlament
http://www.europarl.eu.int/guide/search/docsearch_en.htm – vyhledávaã dokumentÛ Evropského
parlamentu
http://www.eurunion.org/websites/ – pﬁehled webov˘ch stránek, zab˘vajících se problematikou EU
ﬁazen˘ch do kategorií
http://www.inforegio.org – stránka gen. ﬁeditelství pro regionální politiku vûnovaná ERDF, CF
a ISPA
http://www.maff.gov.uk/corps/consexer/leader/consult.htm – stránky Ministerstva zemûdûlství,
lesního hospodáﬁství a rybolovu Velké Británie, ãást vûnovaná programu LEADER+
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http://www.rural-europe.aeidl.be – problematika venkova v rámci EU (nejobsaÏnûj‰í server
k tématice rozvoje venkova, iniciativa LEADER II a LEADER+)
http://www.ruraleurope.org/Eng/p1redang.html – ãlenská asociace „Rurality – Environment –
Development“
http://wiiwsv.wsr.ac.at/countdown/ – stránka VídeÀského institutu pro mezinárodní ekonomická
studia (informaãní, dokumentaãní a komunikaãní stﬁedisko o roz‰íﬁení EU smûrem na v˘chod)
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Pﬁíloha B
SMùRNICE EVROPSKÉ KOMISE PRO âLENSKÉ ZEMù
ZE DNE 14. DUBNA 2000,
KTERÁ STANOVÍ
ZÁSADY PRO
INICIATIVU SPOLEâENSTVÍ PRO ROZVOJ VENKOVA
(LEADER+)
1. âlánek 20(1)(c) naﬁízení Rady (ES) ãíslo 1260/1999 ze dne 21. ãervna 1999 o obecn˘ch ustanoveních o strukturálních fondech (dále jen „V‰eobecné naﬁízení“) zavádí iniciativu Spoleãenství pro rozvoj venkova (dále jen Leader +).
2. Dne 14. dubna 2000 Komise Evropsk˘ch spoleãenství vyhlásila v souladu s ãlánkem 21(1) tohoto
naﬁízení zásady vymezené v této smûrnici a popisující cíle, rozsah a metody pro uplatnûní iniciativy pro rozvoj venkova.
3. Podle ãlánku 21(3) V‰eobecného naﬁízení mají ãlenské zemû za úkol vytvoﬁit a pﬁedloÏit Komisi ke
schválení návrhy na programy LEADER+ v souladu se zásadami této vyhlá‰ky, aby mohlo b˘t pﬁijato rozhodnutí o financování Orientaãní sekcí EAGGF.

I. KONTEXT A CÍLE
Kontext
4. Venkovské oblasti Spoleãenství jsou vystavovány celé ﬁadû problémÛ, které mohou v˘znamnû ovlivnit jejich Ïivotaschopnost. Mezi tyto problémy patﬁí napﬁíklad stárnutí populace venkova, v nûkter˘ch oblastech pﬁetrvávající odliv obyvatelstva a ztráta pracovních pﬁíleÏitostí.
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Stojí v‰ak za pov‰imnutí, Ïe nûkteré oblasti se s tûmito potíÏemi úspû‰nû vyrovnaly. Podaﬁilo se jim
vytvoﬁit regionální dynamiku, která svûdãí o jejich schopnosti nacházet nová ﬁe‰ení problémÛ, kter˘m
musí ãelit.
5. LEADER I znamenal zaãátek nového pﬁístupu k politice rozvoje venkova, která vychází ze specifik
území, je integrovaná a participativní.
LEADER II roz‰íﬁil tento pﬁístup a poloÏil dÛraz na inovaãní aspekt projektÛ.
Iniciativa LEADER má tyto silné stránky:
■

mobilizuje místní subjekty, aby si uvûdomili problémy svého regionu a zaãali se starat o jeho
budoucnost,

■

jeho pﬁístup k územnímu rozvoji je decentralizovan˘, integrovan˘ a uplatÀuje princip „zdola – nahoru“,

■

v˘mûnou a pﬁenosem zku‰eností a vytváﬁením sítí otevírá venkovské oblasti dal‰ím regionÛm,

■

dokáÏe vzít v úvahu akce malého rozsahu, neboÈ pro navrhovatele mal˘ch projektÛ jsou k dispozici
administrativní, odborní a finanãní prostﬁedníci.
V nûkolika ãlensk˘ch zemích se v‰ak zavedení LEADERu II setkalo s nûkter˘mi potíÏemi, jak˘mi

byly zpoÏdûní ve v˘bûru pﬁíjemcÛ a tím i ve spu‰tûní programÛ, vytvoﬁení málo pevn˘ch partnerství,
ve kter˘ch byly nedostateãnû definovány role, nahromadûní nesourod˘ch postupÛ a rozpt˘lení finanãních zdrojÛ do velkého poãtu místních akãních skupin, coÏ v‰e mûlo za následek nízkou efektivnost.
6. Pﬁes tûchto nûkolik problémÛ si LEADER zachoval obecnû velmi pozitivní image a zachovalo se
i pﬁesvûdãení, Ïe iniciativa, která zaãala v roce 1991, by mûla dále pokraãovat a prohlubovat se.
Tento fakt je zvlá‰tû dÛleÏit˘, protoÏe v pﬁí‰tích letech budou venkovské oblasti muset pﬁizpÛsobit
svou sociálnû ekonomickou strukturu, aby se mohly vyrovnat s nov˘mi situacemi a tlaky, které
vypl˘vají pﬁedev‰ím:
■

ze zmûn v zemûdûlství v dÛsledku reforem Spoleãné zemûdûlské politiky a z rostoucích nárokÛ spotﬁebitelÛ na kvalitu zboÏí,

■

z rostoucího obecného povûdomí o problematice Ïivotního prostﬁedí,

■

z tûsnûj‰í integrace svûtové ekonomiky,

■

z rychlého ‰íﬁení a vyuÏívání nov˘ch technologií.
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Rozvoj vlastních specifick˘ch zdrojÛ integrovan˘m pﬁístupem, kter˘ tvoﬁí ãást regionální strategie
uzpÛsobené pro místní podmínky, se stále více jeví jako postup, kter˘ bude nutno uplatnit, pokud mají
venkovské oblasti nabízet trvale konkurenceschopné a k neobnoviteln˘m zdrojÛm ‰etrné v˘robky
a sluÏby.
Takov˘ pﬁístup se nicménû stane je‰tû úãinnûj‰ím, pokud se stane souãástí politiky Spoleãenství,
zemí a regionÛ. Tyto jednotky mohou vytvoﬁit nezbytn˘ rámec, nástroje a podnûty, aby se venkovsk˘m
oblastem a jejich obyvatelstvu dostaly moÏnosti chopit se pﬁíleÏitostí pro rozvoj a s pomocí vhodn˘ch
zdrojÛ a dohod je pﬁevést do praxe.
7. Nové naﬁízení Rady (ES) ãíslo 1257/1999 ze dne 17. kvûtna 1999 o podpoﬁe rozvoje venkova
z Evropského zemûdûlského orientaãního a záruãního fondu (EAGGF), které doplÀuje a ru‰í nûkterá naﬁízení, obsahuje celou ﬁadu opatﬁení na podporu venkovsk˘ch oblastí s cílem uskuteãÀovat politiku, která se neomezuje pouze na zvy‰ování konkurenceschopnosti zemûdûlství, ale která zároveÀ
podporuje rozvoj nov˘ch aktivit a tvorbu pracovních pﬁíleÏitostí. Ty jsou potﬁebné k tomu, aby venkovské oblasti mohly nadále pﬁedstavovat Ïivotaschopné a Ïivoucí sociální a ekonomické prostﬁedí.
Politika rozvoje venkova se proto stane druh˘m pilíﬁem Spoleãné zemûdûlské politiky a zÛstane dÛleÏitou sloÏkou politiky ekonomické a sociální soudrÏnosti.
Hlavní programy zavádûné podle Naﬁízení (ES) ãíslo 1257/1999 a podle Naﬁízení o strukturálních
fondech v‰ak nemohou samy o sobû ﬁe‰it v‰echny problémy, se kter˘mi se venkovské oblasti pot˘kají, coÏ je dáno místním rozmûrem tûchto oblastí a potﬁebou brát více v úvahu iniciativy místních obyvatel.

Cíle
8. Nová iniciativa doplní hlavní programy podporou integrovan˘ch schémat sestaven˘ch a provádûn˘ch aktivním partnerstvím pÛsobícím na místní úrovni.
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Cílem iniciativy LEADER + je povzbuzovat ty, kteﬁí pÛsobí na venkovû, aby se zam˘‰leli nad dlouhodob˘m potenciálem sv˘ch oblastí. SnaÏí se podporovat zavádûní integrovan˘ch, vysoce kvalitních
a originálních strategií pro trvale udrÏiteln˘ rozvoj s cílem vyzkou‰et nové zpÛsoby

■

podpory pﬁírodního a kulturního dûdictví,

■

upevnûní ekonomického prostﬁedí s pﬁíspûvkem k tvorbû pracovních míst,

■

zlep‰ení organizaãních schopností komunity.
Základním prvkem iniciativy LEADER+ je „spolupráce“ v ‰ir‰ím slova smyslu. Komise poskytne

podporu pro vytvoﬁení kvalitních partnerství mezi rÛzn˘mi subjekty. Spolupráce musí vzniknout
v rámci venkovsk˘ch oblastí, mezi tûmito oblastmi v rámci jedné ãlenské zemû, mezi venkovsk˘mi
oblastmi nûkolika ãlensk˘ch zemí, a pokud to je nutné, i mimo nû.
Tím bude LEADER+ plnit i nadále roli laboratoﬁe, jejímÏ cílem je podporovat vznik a ovûﬁování
nov˘ch pﬁístupÛ k integrovanému a trvale udrÏitelnému rozvoji, kter˘ ovlivní, doplní a/nebo upevní
politiku rozvoje venkova v rámci Spoleãenství. Od ãlensk˘ch zemí se vyÏaduje, aby se pﬁi podávání
sv˘ch návrhÛ úãastnily tohoto experimentaãního úsilí.
Tyto nové modely rozvoje venkova budou zavedeny a roz‰íﬁeny prostﬁednictvím rozsáhlé sítû.

II. MECHANISMY A OPAT¤ENÍ
Geografická aplikace
9. Na rozdíl od programÛ LEADER I a II se iniciativy LEADER+ mohou úãastnit v‰echny venkovské oblasti. Aby v‰ak byly zdroje Spoleãenství koncentrovány do nejslibnûj‰ích návrhÛ
a aby mûly maximální úãinnost, bude financování Spoleãenstvím v rámci aktivity 1 a 2 udûleno pouze omezenému poãtu venkovsk˘ch území, a to na základû otevﬁeného a pﬁísného v˘bûrového ﬁízení.
10. S ohledem na tento cíl budou postupy a kriteria v˘bûru definovány kompetentními státními orgány. Kriteria v˘bûru uvádûná v této vyhlá‰ce budou pﬁedstavovat minimální poÏadavky, které je
nutno doplnit o specifická kriteria. Tato kriteria budou v pﬁípadû potﬁeby upravena podle specifik
dané venkovské oblasti, jejího Ïivotního prostﬁedí a konkrétních cílÛ, které mají b˘t zavedením
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LEADERu+ dosaÏeny. Tato kriteria budou nedílnou souãástí programu, kter˘ má b˘t pﬁedloÏen
Komisi, a budou podléhat jejímu schválení.
Tam, kde LEADER+ pokr˘vá oblasti, které doposud nebyly zapojeny do LEADERu I a/nebo II ,
bude nutné schválit zvlá‰tní opatﬁení, aby se tûmto oblastem zajistil spravedliv˘ pﬁístup k této iniciativû Spoleãenství.
11. âlenské zemû mohou omezit aplikaci iniciativy LEADER+ na urãité venkovské oblasti, pokud
odÛvodní toto omezení na základû kriterií odpovídajících cílÛm jejich politiky rozvoje venkova
a neodporujících ostatním podmínkám vymezen˘m v této Vyhlá‰ce.

Pﬁíjemci
12. Finanãní pomoc v rámci iniciativy LEADER+ se bude udûlovat skupinám partnerÛ znám˘m jako
místní akãní skupiny.
Místní akãní skupiny vypracují strategie rozvoje a budou odpovûdné za jejich provádûní.
Místní akãní skupiny se musí skládat z vyváÏeného a reprezentativního v˘bûru partnerÛ z rÛzn˘ch
socioekonomick˘ch sektorÛ na daném území. Na úrovni rozhodování musí tvoﬁit ekonomiãtí partneﬁi a sdruÏení nejménû 50 % z místního partnerství.
âlenové místních akãních skupin musí prokázat, Ïe jsou schopni spoleãnû vytvoﬁit a také uplatnit
strategii rozvoje pro dané území.
V˘znam a úãinnost takového partnerství se hodnotí podle jeho transparentnosti a jasného rozdûlení úkolÛ a odpovûdnosti. Musí b˘t zaruãena schopnost partnerÛ provádût zadané úkoly a úãinnost
ujednání t˘kajících se operativy a rozhodování.
âlenové místní akãní skupiny musí pocházet z daného území a musí:

■

buì vybrat administrativního a finanãního vedoucího schopného spravovat veﬁejné prostﬁedky,
kter˘ bude odpovûdn˘ za správné fungování partnerství,

■

nebo podle zákona vytvoﬁit spoleãnou právní strukturu, jejíÏ formální vytvoﬁení zaruãuje správné fungování partnerství a schopnost spravovat veﬁejné prostﬁedky.
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Aktivity
13. LEADER+ se skládá ze tﬁí aktivit:

■

Aktivita 1: Podpora integrovan˘ch strategií územního rozvoje venkova pilotního charakteru na
základû pﬁístupu „zdola nahoru“ a horizontálních partnerství

■

Aktivita 2: Podpora meziregionální a mezinárodní spolupráce

■

Aktivita 3: Zﬁizování sítí v‰ech venkovsk˘ch oblastí ve Spoleãenství (bez ohledu na to, zda jsou
pﬁíjemci programu LEADER+ ãi nikoli) a v‰ech partnerÛ, které se podílejí na rozvoji venkova

Aktivita 1: Strategie integrovaného územního rozvoje venkova pilotního charakteru
14. Aktivita 1 podpoﬁí venkovské oblasti, které prokazují ochotu a schopnost vytvoﬁit a uplatnit integrovanou a trvale udrÏitelnou pilotní strategii rozvoje na základû pﬁedloÏení plánu rozvoje zaloÏeného na reprezentativním partnerství a strukturovaného kolem silného tématu, kter˘ je pro identitu daného území typick˘. KaÏdá ãlenská zemû upﬁesní svá kriteria v˘bûru s ohledem na specifickou
situaci sv˘ch venkovsk˘ch oblastí v˘zvou k pﬁedloÏení návrhÛ, rozvojov˘ch plánÛ vypracovan˘ch
místními akãními skupinami, pﬁiãemÏ bude brát v úvahu následující:

14.1. Cílové oblasti
Iniciativa LEADER+ je vypracována pro venkovská území malého rozsahu tvoﬁící homogenní
fyzickou (geografickou), ekonomickou a sociální jednotku.
Vybraná území musí v kaÏdém pﬁípadû dosáhnout potﬁebné úrovnû, pokud jde o lidské, finanãní a ekonomické zdroje na podporu Ïivotaschopné strategie rozvoje.
Pﬁi uplatnûní tûchto kriterií mÛÏe dojít k tomu, Ïe nûkteré takto urãené oblasti se nebudou shodovat se státními správními oblastmi nebo se zónami vytvoﬁen˘mi pro úãely CílÛ 1 a 2
Strukturálních FondÛ.
Aby si vybraná území mohla zachovat místní a venkovsk˘ charakter, je pravidlem, Ïe poãet obyvatel nesmí u nejlidnatûj‰í oblastí pﬁesáhnout 100 000 (kolem 120 obyvatel/km2) a obecnû nesmí
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b˘t niÏ‰í neÏ 10 000. Nicménû pro oblasti s vysokou ãi nízkou hustotou obyvatelstva, jako jsou
napﬁíklad nûkteré oblasti v severní Evropû, je moÏno pﬁijmout odÛvodnûné v˘jimky tûchto kriterií.
V kaÏdém pﬁípadû budou odmítnuta umûlá rozdûlení oblastí, která by mohla poru‰it v˘‰e uveden˘ poÏadavek na soudrÏnost oblastí.

14.2. Strategie rozvoje
Strategie rozvoje navrhovaná místními akãními skupinami v jejich plánech rozvoje musí splÀovat tyto podmínky:
(a) Musí b˘t integrovaná v tom smyslu, Ïe pouÏívá globální pﬁístup zaloÏen˘ na interakcích
mezi subjekty, sektory a projekty, je postavena na silném, pro identitu daného území charakteristickém tématu a/nebo na místních zdrojích ãi specifickém know-how území.
Strategie musí zároveÀ sjednocovat v‰echny subjekty a projekty z rÛzn˘ch oblastí, které
k rozvoji pﬁispívají.
Bez pﬁedsudkÛ vÛãi charakteristick˘m rysÛm jednotliv˘ch regionÛ povaÏuje Rada za prioritní – jako v˘raz zvlá‰tního zájmu na úrovni Spoleãenství a s pﬁihlédnutím k místním moÏnostem a omezením stojícími pﬁed venkovsk˘mi oblastmi – následující témata:

■

vyuÏití nov˘ch vûdomostí a nov˘ch technologií s cílem zv˘‰it konkurenceschopnost
zboÏí a sluÏeb ve venkovsk˘ch oblastech,

■

zlep‰ení kvality Ïivota ve venkovsk˘ch oblastech,

■

zhodnocení místních produktÛ pﬁedev‰ím prostﬁednictvím zpﬁístupnûní trhu mal˘m
v˘robcÛm pomocí spoleãn˘ch akcí,

■

ideální vyuÏití pﬁírodních a kulturních zdrojÛ vãetnû zv˘‰ení hodnoty území vybran˘ch
na základû zájmu Spoleãenství v rámci programu NATURA 2000.

106

zlom96

12.12.2001 10:13

Stránka 107

Strategie navrhovaná v kaÏdém rozvojovém plánu musí b˘t strukturována kolem jednoho
z v˘‰e uveden˘ch témat. Pokud strategie zahrnuje více neÏ jedno téma, musí zÛstat konzistentní. V kaÏdém pﬁípadû je nutné prokázat, Ïe nejde o pouh˘ seznam projektÛ nebo pouhé
pﬁeskupení sektorov˘ch opatﬁení.
S ohledem na rovnost moÏností a s pﬁesvûdãením, Ïe Ïeny a mladí lidé jsou klíãem pro rozvoj venkovsk˘ch oblastí, by Komise ráda podpoﬁila v první ﬁadû strategie, které se snaÏí
posílit vytváﬁení pracovních míst a aktivit pro tyto cílové skupiny. âlenské zemû tedy musí
pﬁi v˘bûru pilotních strategií stanovit kriteria hodnocení reflektující tuto prioritu
Spoleãenství.
Seznam prioritních témat a cílov˘ch skupin mÛÏe b˘t ãlensk˘mi zemûmi roz‰íﬁen, aby
zohledÀoval jejich specifické situace a podmínky.
(b) Strategie musí prokázat, Ïe se opírá a má souvislost s dan˘m územím zejména v socio-ekonomick˘ch otázkách. Musí prokázat svoji opodstatnûnost a trvalou udrÏitelnost v tom
smyslu, Ïe zdroje nebudou vyuÏívány na úkor budoucích generací.
(c) Strategie musí prokázat, Ïe má charakter pilotního projektu.
V rámci LEADER I a II se celá ﬁada venkovsk˘ch oblastí vydala na cestu inovace s vyuÏitím pﬁístupu „zdola nahoru“. V nûkter˘ch pﬁípadech tyto pﬁístupy vyzrály a staly se souãástí
bûÏn˘ch programÛ rozvoje venkova.
V rámci LEADER+ Rada zam˘‰lí podporovat originální a ambiciózní pﬁístupy k rozvoji
venkova, jeÏ prohloubí pokusy zapoãaté v rámci LEADER I a II.
Pilotní charakter projektÛ bude vyhodnocen na základû strategií rozvoje rozpracovan˘ch
v kaÏdém rozvojovém plánu. Strategie musí zdÛraznit prostﬁedky k dosáhnutí trvale udrÏitelného rozvoje, které jsou nové nejen ve srovnání s pﬁede‰lou praxí v dané oblasti, ale také
ve srovnání s metodami pouÏit˘mi a plánovan˘mi v hlavních programech.
Rada nechce sestavit vyãerpávající seznam kriterií pro vyhodnocování, ale pro ilustraci
uvádí, Ïe pilotní program by se dal rozpoznat podle následujících faktÛ:
■

vznik nov˘ch produktÛ a sluÏeb, které zahrnují zvlá‰tnosti dané oblasti,

■

nové metody, které umoÏÀují kombinovat lidské, pﬁírodní a finanãní zdroje této oblasti,
a tak dosáhnout lep‰í vyuÏití místního potenciálu,
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■

kombinace a propojení ekonomick˘ch sektorÛ, které jsou tradiãnû oddûlené,

■

originální formy organizace a zapojení místního obyvatelstva do rozhodovacích procesÛ
a do realizace projektu.

(d) Musí prokázat pﬁevoditelnost navrhovan˘ch zpÛsobÛ. Navrhovatelé projektu musí zpﬁístupnit své zku‰enosti o metodologii a v˘sledky v síti programu LEADER+.
(e) Musí prokázat, Ïe doplÀuje akce uskuteãnûné v rámci hlavních programÛ, které se dané
oblasti t˘kají.

Aktivita 2 Podpora spolupráce mezi venkovsk˘mi územími
15. Tato aktivita je zam˘‰lena jako povzbuzení a podpora pro spolupráci mezi venkovsk˘mi územími
(a) v rámci jedné ãlenské zemû (meziregionální spolupráce)
(b) v nûkolika ãlensk˘ch zemích (pﬁeshraniãní spolupráce)
Taková spolupráce musí prokázat skuteãn˘ pﬁínos pro území, kter˘ch se t˘ká. MÛÏe mít dva rÛzné
cíle, které se ãasto doplÀují:
■

dosahování nezbytného rozsahu pro Ïivotaschopnost spojen˘ch projektÛ,

■

podpora pro doplÀkové aktivity.

16. Spolupráce spoãívá ve spoleãném vyuÏití know-how a lidsk˘ch a finanãních zdrojÛ rozpt˘len˘ch
na kaÏdém území. Podobné aktivity se zakládají na smûrnicích jasnû definovan˘ch místními akãními skupinami v jejich rozvojov˘ch plánech.
Spolupráce nespoãívá v pouhé v˘mûnû zku‰eností, ale musí zahrnovat provádûní spoleãného projektu podporovaného, pokud je to moÏné, jednotnou strukturou.
17. Financování bude v rámci této aktivity poskytnuto spoleãnému projektu a na reciproãní náklady
na odbornou pomoc pﬁi spolupráci.
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18. Tato aktivita LEADER+ se vztahuje na venkovská území vybraná v rámci aktivity 1 této iniciativy. Bude se provádût v rámci odpovûdnosti koordinátora místní akãní skupiny. PouÏijí se následující zvlá‰tní ustanovení:

■

Meziregionální spolupráce

V rámci meziregionální spolupráce v jedné ãlenské zemi mÛÏe spolupráce do budoucna zahrnout
nejen území vybraná v rámci LEADER+, ale i území vybraná v rámci LEADER I a II nebo i jiné
venkovské oblasti organizované podle pﬁístupu iniciativy LEADER a uznané ãlenskou zemí.
S v˘jimkou akcí, které se t˘kají pﬁesnû vymezeného tématu a jejichÏ realizace vyÏaduje vût‰í
území neÏ je územní pÛsobnost dané místní akãní skupiny, mohou b˘t z prostﬁedkÛ Spoleãenství
spolufinancovány pouze akce na územích vymezen˘ch pravidly iniciativy LEADER+. Av‰ak
v˘daje na vyvolání spolupráce mohou b˘t kryty ve v‰ech územích, kter˘ch se spolupráce t˘ká.

■

Pﬁeshraniãní spolupráce

Pﬁeshraniãní spolupráce se t˘ká místních akãních skupin patﬁících nejménû do dvou ãlensk˘ch
zemí.
Av‰ak v pﬁípadû, Ïe území vybrané v rámci LEADER+ vstupuje v souladu s touto aktivitou iniciativy do projektu spolupráce s územím mimo Spoleãenství, jeÏ je organizované v souladu s pﬁístupem LEADER, budou uznány spoleãné v˘daje, které se vztahují na území vybrané v iniciativû
LEADER+.

Aktivita 3: Zﬁizování sítí
19. V˘mûna v˘sledkÛ, zku‰eností a know-how mezi zúãastnûn˘mi stranami ve Spoleãenství byla prioritou LEADER II a nadále zÛstává prioritou LEADER+
20. Zﬁizování sítí v‰ech venkovsk˘ch oblastí, aÈ jiÏ jsou ãi nejsou pﬁíjemci v rámci této iniciativy,
a v‰ech organizací a úﬁadÛ zapojen˘ch do územního rozvoje (jako Venkovská informaãní a servisní stﬁediska Carrefours), bude podporováno nejen s cílem v˘mûny a pﬁedávaní zku‰eností, ale také
s cílem
■

stimulace a dosaÏení spolupráce mezi územími a

■

poskytování informací a závûrÛ k územnímu rozvoji na venkovû.
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21. Aktivní úãast ve zﬁizování sítí bude povinná pro pﬁíjemce LEADER+. To znamená, Ïe ve‰keré
nezbytné informace o krocích jiÏ zapoãat˘ch, o dosaÏen˘ch v˘sledcích a o úãasti v rÛzn˘ch ãinnostech musí b˘t v síti pﬁístupné.
Jiní úãastníci sítí, kteﬁí pÛsobí v územních iniciativách, av‰ak nepatﬁí do místní akãní skupiny,
budou také vítáni, aby na síti zpﬁístupnili své zku‰enosti, know how a detaily sv˘ch projektÛ.
22. KaÏdá ãlenská zemû navrhne poÏadované aktivity pro nastolení struktury nezbytné pro zﬁízení
takové sítû.
Rada doporuãuje, aby organizaãní jednotka sítû vykonávala následující funkce:

■

sbûr, anal˘za a ‰íﬁení pﬁevoditeln˘ch informací o dobr˘ch praktikách na úrovni celé zemû,

■

organizace provozu sítû,

■

organizování v˘mûny zku‰eností a know how, zejména pro ménû rozvinutá území, která by
mohla ãerpat ze znalostí zku‰enûj‰ích místních akãních skupin,

■

poskytování odborné pomoci pro místní a mezinárodní spolupráci.

23. „Observatoﬁ venkovsk˘ch oblastí“ vedená Radou bude mít odpovídat za zﬁizování sítí na úrovni
Spoleãenství.
Cíle observatoﬁe budou:

■

sbûr, anal˘za a ‰íﬁení informací o opatﬁeních Spoleãenství, t˘kajících se stimulace rozvoje venkova,

■

sbûr, konsolidace a ‰íﬁení dobr˘ch zku‰eností na úrovni Spoleãenství, t˘kajících se místního
rozvoje ve venkovsk˘ch oblastech,

■

poskytování informací ãinitelÛm venkova o hlavních trendech ve venkovsk˘ch oblastech
v rámci Spoleãenství a mimo nû,

■

role místa setkaní na úrovni Spoleãenství pro pﬁíjemce Iniciativy a stimulace mezinárodní spolupráce,
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■

poskytování pomoci státním a regionálním úﬁadÛm s cílem usnadÀovat v˘mûnu expertíz,

■

podpora státním úﬁadÛm, jejichÏ role je koordinovat a spojovat uÏivatele Iniciativy v zájmu spolupráce,

■

pﬁíprava zpráv o zavádûní a postupu LEADER+ na úrovni Spoleãenství,

■

anal˘za závûrÛ LEADER+ a jeho provádûní pro politiku venkova.

III. IMPLEMENTACE
Pﬁíprava a prezentace návrhÛ programÛ v rámci LEADER+
24. Na základû indikativní finanãní alokace ãlenské zemû, schválené Komisí a prodiskutované s pﬁíslu‰nou ãlenskou zemí, pﬁedloÏí ãlenské zemû Komisi své návrhy na programy v rámci Iniciativy
LEADER+.
Programy jsou navrhovány kompetentními úﬁady, vytvoﬁen˘mi ãlenskou zemí s ohledem na jejich
nezbytné vlastnosti, pﬁedev‰ím administrativní strukturu a implementaãní a ﬁídící systémy. Pﬁi rozhodování o implementaci tûchto programÛ se ãlenské zemû mohou rozhodnout pro operaãní programy nebo globální granty.
Nejdﬁíve budou v souladu s ãlánkem 8 (1) a (2) V‰eobecného naﬁízení konzultováni reprezentativní partneﬁi na národní, regionální a místní úrovni.
25. Obsah tûchto programÛ by mûl b˘t podobn˘ jednotnému programovému dokumentu, popsanému
v ãlánku 19 (3) V‰eobecného naﬁízení. Jejich struktura je znázornûna v pﬁíloze této smûrnice.
Kontext a strategie pro implementaci, procesy volby a financování
26. PﬁedloÏené programy musí jasnû ukazovat silné a slabé stránky daného regionu a jeho potenciál,
specifické cíle implementace programu LEADER+ a jejich vztah k dal‰ím prvkÛm politiky rozvoje venkova, které jsou nebo budou zavádûny v dané ãlenské zemi nebo oblasti, navrhovaná strategie pro dosaÏení tûchto cílÛ, souvislosti a pﬁínos navrhovan˘ch opatﬁení a jejich vliv na Ïivotní
prostﬁedí. Dále musí b˘t uvedeny cíle kaÏdé aktivity a témata, která mají b˘t zahrnuta do aktivity
1 vãetnû seznamu a popisu opatﬁení nutn˘ch pro realizaci kaÏdé aktivity a jejich oãekávan˘ dopad.
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Tato anal˘za musí b˘t v˘znamovû shodná s v˘sledkem pﬁedbûÏného (ex ante) hodnocení programu, provedeného podle ãlánku 41 (2) V‰eobecného naﬁízení. Hodnocení ex ante se stává integrální souãástí programu.
27. Kritéria pro v˘bûr programÛ a ve‰keré procedury musí b˘t jasnû stanoveny tak, aby byla zaji‰tûna
rovná soutûÏ mezi jednotliv˘mi LAG.
Pﬁi podávání svého programu informuje ãlenská zemû Komisi o poãtu místních akãních skupin,
které by chtûla vybrat. MÛÏe se rozhodnout pro národní nebo regionální selekci. V obou pﬁípadech
je v‰ak nezbytné zajistit prÛhlednost procedur a garantovat rovnou soutûÏ mezi LAG.
âlenská zemû mÛÏe v pﬁípadû potﬁeby zajistit více neÏ jedno v˘bûrové kolo, a to pﬁedev‰ím
v oblastech, kde se LEADER+ snaÏí proniknout do nov˘ch oblastí. V tomto pﬁípadû lze poskytnout del‰í ãasové limity pro v˘bûr. Tyto pﬁípady v‰ak musí b˘t ﬁádnû popsány a odÛvodnûny Ve
v‰ech pﬁípadech v‰ak musí b˘t teritoria, na které se vztahuje Aktivita I, vybrána do dvou let od
schválení v˘bûrov˘ch kritérií.
âlenské zemû jsou povinny v programu popsat metody, které byly pouÏity pro v˘bûr projektÛ nadnárodní a pﬁeshraniãní spolupráce. Navrhovaná opatﬁení musí zajistit bûÏn˘ a rychl˘ pﬁístup LAG
k tûmto formám spolupráce. Dále musí bezpodmíneãnû zajistit pﬁimûﬁené podmínky pro programování a financování, tak aby bylo vytvoﬁeny záruky pro efektivní implementaci této aktivity
v ãasov˘ch limitech, urãen˘ch v partnerském vztahu s Komisí.
28. V souladu s ãlánky 28 a 29 V‰eobecného naﬁízení bude indikativní finanãní plán navrÏen v rozdûlení dle priorit, jednotliv˘ch let a zdrojÛ financování. Tﬁi uvedené aktivity budou povaÏovány za
priority, ãtvrtá priorita bude doplnûna pro úãely financování nákladÛ na ﬁízení programu, monitorování a vyhodnocování. Musí b˘t uveden procentní podíl na financování aktivit v rámci této ãtvrté priority.

Management, kontrola, monitoring a hodnocení
29. Na tyto oblasti se vztahují opatﬁení V‰eobecného naﬁízení, pﬁedev‰ím hlava III a IV, kapitoly I, II
a III. Jejich pouÏití musí b˘t specifikováno v programu a musí vyhovovat kritériím, uveden˘m
v této vyhlá‰ce.
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30. Systém implementace a ﬁízení jednotliv˘ch aktivit iniciativy musí smûﬁovat k maximální jednoduchosti, bez újmy na dÛkladnosti a nároãnosti ﬁízení.
31. Pﬁedev‰ím u finanãního ﬁízení musí program jasnû popsat v‰echny kroky ﬁízení a procedury pro
mobilizaci a obûh finanãních tokÛ, vãetnû hlavních úrovních financování Spoleãenství aÏ po
koneãného pﬁíjemce. Hodnocení ex ante musí potvrdit vhodnost tûchto implementaãních opatﬁení.
32. Prezentace opatﬁení pro kontrolu musí popsat kromû normálních postupÛ, které se vztahují ke
v‰em nákladÛ, také specifická opatﬁení, metody, pravidla a postupy, které zajistí kontrolu daného
programu.
33. Monitoring bude provádûn na úrovni
■

místních akãních skupin LAG

■

národních, resp. regionálních programÛ

34. Relevantní ustanovení pro hodnocení obsaÏená ve V‰eobecném naﬁízení a zásady pro hodnocení
rozvoje venkova se pouÏijí, kde to bude vhodné, v iniciativû LEADER+.
Vzhledem ke specifick˘m charakteristikám programu LEADER, budou hodnotící procesy ãerpat
pﬁedev‰ím z fyzick˘ch a finanãních ukazatelÛ, které budou doplnûny specifick˘mi ukazateli, vztahujícími se pﬁedev‰ím k integrovanému územnímu pﬁístupu, k pilotní povaze aktivit, bûÏnému
chodu partnerství, organizaci a roli jednotliv˘ch struktur, tvorbû sítí a dopadu na Ïivotní prostﬁedí.

Schválení pomoci
35. Evropská Komise schválí programy iniciativy LEADER+ nejpozdûji do 5 mûsícÛ od pﬁijetí Ïádostí a rozhodne o pﬁíspûvcích z Orientaãní sekce EAGGF v souladu s ãlánkem 28 V‰eobecného
naﬁízení.
âlenské zemû, které si vyberou jako formu pomoci operaãní programy, musí do tﬁech mûsícÛ po
schválení programu dodat programov˘ doplnûk, tak jak je uvedeno v ãlánku 9(m) V‰eobecného
naﬁízení. Jeho obsah by mûl odpovídat ãlánku 18 (3) V‰eobecného naﬁízení.
Evropská komise schvaluje vyuÏívání globálních grantÛ dle ãlánkÛ 9(i) a 27 V‰eobecného naﬁízení.
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Opatﬁení vhodná pro pﬁíspûvky Spoleãenství
36. V‰echna opatﬁení, vhodná pro financování z Orientaãní sekce EAGGF, z ERDF a z ESF jsou vhodná pro spolufinancování.
37. Smyslem programu LEADER+ je pﬁedev‰ím podpora pilotních strategií rozvoje vlastního potenciálu venkovsk˘ch oblastí. Z tohoto dÛvodÛ (s mal˘mi v˘jimkami) nelze tyto prostﬁedky uplatnit
ani na infrastrukturní investice, ani na investice, podporující v˘robu ve vy‰‰ích objemech neÏ je
urãeno v partnerství.
38. V˘daje na získání dovedností, jak byly definovány v LEADER II (tj. v˘daje na informování veﬁejnosti nebo na studie, které je nutné provést pﬁed územních rozvojov˘ch plánÛ místních akãních
skupin), jsou povaÏovány za opatﬁení, uplatnitelná v rámci aktivity 1 za pﬁedpokladu, Ïe jde o nové
oblasti, kde metodika programu LEADER dosud nebyla uplatnûna.
39. V˘daje na úãast v sítí, na vytváﬁení, informace, ﬁízení, monitoring a hodnocení programu jsou
uplatnitelné v rámci spolufinancování Spoleãenství. Tyto v˘daje by mûly b˘t uvedeny v návrhu
programu. Pﬁíspûvky Spoleãenství na náklady hodnocení v ãlensk˘ch zemích v‰ak budou omezeny na ta hodnocení, která jsou sv˘m rozsahem a kvalitou (s pouÏitím pﬁíslu‰n˘ch zásad Evropské
komise) efektivní pro hodnocení iniciativy LEADER+ na úrovni Spoleãenství.
40. Pﬁi vedení Evropské observatoﬁe bude Komise vyuÏívat pomoc externích dodavatelÛ, vybran˘ch na
základû veﬁejn˘ch soutûÏí, které budou vyhla‰ovány v Úﬁedním vûstníku Evropsk˘ch spoleãenství.
Na tyto úãely bude vyhrazena ãástka do v˘‰e 2 % z celkového pﬁíspûvku Orientaãní sekce EAGGF.
Tyto aktivity, konané z iniciativy Komise, budou financovány do v˘‰e 100 % celkov˘ch nákladÛ.
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IV. P¤ÍSPùVEK SPOLEâENSTVÍ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMU LEADER+
41. Iniciativa Leader+ bude spolufinancována ãlensk˘mi zemûmi a Spoleãenstvím.
Celkov˘ pﬁíspûvek z Orientaãní sekce EAGGF na období 2000 – 2006 je stanoven na 2 020 milionÛ EUR v cenách roku 1999. Podle ãlánku 7 (7) V‰eobecného naﬁízení bude pﬁíspûvek Orientaãní
sekce EAGGF kaÏdoroãnû násoben koeficientem 1,02 aÏ do roku 2003 a v roce 2003 bude rozhodnuto o cenách pro léta 2004 – 2006. Do 31. prosince 2003 vyhlásí Komise koeficient pro léta
2004 – 2006.
Opatﬁení t˘kající se v˘‰e pﬁíspûvkÛ Spoleãenství jsou uplatÀována podle âlánku 29 V‰eobecného
naﬁízení. Pﬁíspûvek PodpÛrné sekce bude kr˘t maximálnû 75 % celkov˘ch nákladÛ v regionech, na
které se vztahuje Cíl 1, a maximálnû 50 % v ostatních oblastech.

V. âASOV¯ RÁMEC
42. Evropská komise vyz˘vá k pﬁedloÏení návrhÛ ãlensk˘ch zemí na programy v rámci iniciativy
LEADER+ nejpozdûji do 6 mûsícÛ od uveﬁejnûní této smûrnice v Úﬁedním vûstníku Evropsk˘ch
spoleãenství.

âlenské zemû zasílají své pﬁihlá‰ky a dal‰í pﬁipomínky vztahující se k této vyhlá‰ce na adresu:
The Director – General
Directorate – General for Agriculture
European Commission
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussels
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Struktura návrhu programu v rámci iniciativy LEADER+
1. Definice oblasti, do které by mûla podpora programu smûﬁovat, pouÏitá kritéria
2. Anal˘za situace v oblasti
3. Ex ante hodnocení podle ãlánku 41(2) V‰eobecného naﬁízení
4. Cíle, jichÏ by mûlo b˘t uplatnûním iniciativy dosaÏeno, strategie k jejich dosaÏení, spojitost
s ostatními programy rozvoje venkova
5. Pro kaÏdou aktivitu: cíle, prioritní téma (témata) pro Aktivitu 1, souhrnn˘ popis opatﬁení, která by
se mûla realizovat, vãetnû informací nezbytn˘ch pro kontrolu shody se tﬁemi aktivitami iniciativy,
které se se státní pomocí zavádûjí, a dopad realizace
6. Finanãní plán pro kaÏdou prioritu podle roku a zdroje financování. Ukazatele financování ze strany Spoleãenství pﬁedpokládané v oblastech s Cílem 1 a 2.
7. Kritéria pro v˘bûr místních akãních skupin, procedur a ãasového prÛbûhu
8. Opatﬁení pro informování potenciálních pﬁíjemcÛ a jako souãást realizace i opatﬁení pro informování veﬁejnosti.
9. Tvorba opatﬁení a jmenování kompetentních orgánÛ, urãen˘ch ãlenskou zemí pro implementaci,
ﬁízení (vãetnû finanãního ﬁízení) a monitoring
a) územních rozvojov˘ch strategií
b) spolupráce
c) provozu sítí a jejich vazby na Evropskou observatoﬁ
10. Administrativní opatﬁení, podrobná pravidla a procedury pro kontrolu intervencí
11. Opatﬁení pro hodnocení
12. Zpráva o akcích, podniknut˘ch za úãelem konzultace partnerÛ v programu a opatﬁení, zavedená
pro jejich konzultaci a úãast v monitorovacím v˘boru.
13. Shoda intervence s ostatními politikami Spoleãenství.
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