
Jihočeská výzva za prosperující venkov 2014+  
 

Vážené kolegyně, kolegové, starostky, starostové a  členové MAS,  
 

     dne 16. ledna 2014 jsme se v prostorách Poslanecké sněmovny zúčastnili semináře 

na téma „Evropské fondy 2014+. Venkov v novém programovacím období EU.  
 

     Jak jistě všichni víte tak se momentálně takzvaně „láme chleba“, či chcete -li „porcuje 

medvěd“ s názvem „Evropské fondy 2014+“. Tentokrát jej však neporcuje poslanecká 

sněmovna a budoucí prostředky nejsou lobovány pro konkrétní obce a města, ale pro 

venkov jako takový. Tentokrát se na jejich budoucím směrování mají dohodnout 

následující hráči, jak je v průběhu výše uvedeného semináře nazvala jeho organizátorka 

paní poslankyně Kovářová. Jsou jimi: Asociace krajů, Svaz měst a obcí, Spolek pro 

obnovu venkova, Sdružení místních samospráv a Národní síť MAS. V pozici 

pomyslného rozhodčího je momentálně z mého pohledu MMR. To vystupuje a asi i 

celkem logicky očekává, že se tito hráči dohodnou a ono bude jejich dohodu ve věci 

rozdělení prostředků v novém plánovacím období respektovat.  

     Jednání oněch hráčů již probíhají delší dobu a termín pro nalezení společného 

konsenzu je na dohled.  A teď je potřeba říci co jednotliví aktuálně hráči navrhují:  
 

     Mezi AK, SPOV, SMS a NSMAS dle vystoupení jejich zástupců na tomto semináři 

převládá názor, že by budoucí alokace prostředků v  tzv. programu CLLD, jinými slovy 

prostředky administrované prostřednictvím Místních akčních skupin měla činit 30 až 50 

miliard korun. Tento názor podporovali také poslanci přítomni na uvedeném semináři. 
 

 Pouze SMO navrhuje pro venkovský prostor pouze 10 mld plus 3,5 mld v rámci PRV.  
 

     Zdůvodňuje to tím, že obce a města do 25 000 obyvatel budou mít možnost čerpat i 

z jiných programů. Z vystoupení zástupce SPOV a bývalého člena Komory obcí SMO 

pana Rampase pak vyplynulo, že by tato Komora snad mohla přistoupit(?!) na variantu 

30-35 mld. k administraci místními akčními skupinami, přitom kdo jiný než komora, 

která zastupuje výhradně venkov, by měl prosazovat maximální částku k vyjednávání, to 

znamená 50 mld ? 
 

     SMO se dlouhodobě staví k zásadním otázkám týkajících obhajoby potřeb venkova 

decentně řečeno velmi zdrženlivě. Cožpak MAS zastupují pouze malé obce? Vždyť 

vyjma měst nad 25 000 obyvatel mohou a také využívají jejich potenciálu i města a 

velké obce pod hranicí tohoto počtu obyvatel. Efektivita a kontrola jimi rozdělovaných 

prostředků metodou Leader se v praxi předchozích let osvědčila a prokázala jako velmi 

transparentní a prospěšná. Na rozdíl od nesčetných kritizovaných a vyšetřovaných 

projektů velkých měst a některých podnikatelských subjektů.  Navíc je již jisté, že za 

minulé období nebude vyčerpáno více jak 100 mld. Kč !    
 

     Vyzýváme Vás proto vážené kolegyně a kolegové v obcích, městech, MAS či jiných 

subjektech zastupujících venkovský prostor, kterých se dotčená problematika dotýká: 

Dejme o sobě razantně vědět, aby nás stále někdo nebral jenom jako partnery do počtu. 

Připojte se aktivně k této výzvě její podporou na adresu:  info@chelcice.cz   

 
 

S pozdravem  

 

Jiří Iral, starosta obce Chelčice    …………………………… 

Ing. Luboš Peterka, starosta městyse Radomyšl  …………………………… 

Ing. Jiří Rod, starosta města Sedlice   …………………………… 


