Slavotínek: Projekty z ROP mění tvář venkova k lepšímu
Jak Olomoucký kraj vnímá potřeby venkovských oblastí? Z jakých zdrojů lze
financovat jejich rozvoj? Na tyto a další otázky odpovídá v rozhovoru předseda
Komise Rady Olomouckého kraje pro rozvoj venkova a zemědělství Ivo Slavotínek.
Na jakých aktivitách se komise aktuálně podílí, co je jejím hlavním úkolem v letošním
roce? Podařilo se už dosáhnout konkrétních výsledků?
Komise pro venkov a zemědělství Olomouckého kraje si vytkla na začátku svého
čtyřletého mandátu několik oblastí práce. Jedná se o projednávání a připomínkování
metodických a řídících dokumentů pro oblast rozvoje venkova a zemědělství jako je
Akční plán koncepce rozvoje venkova a zemědělství Olomouckého kraje, Program
obnovy venkova apod. Dalším úkolem je komunikace a přenos informací od
rezortních partnerů z terénu, z praxe do práce samosprávy kraje (profesní asociace
zemědělců, obnovy venkova, orgány a instituce z resortu) a spolupráce a výměna
zkušeností s resortními orgány a organizacemi v příhraničí. K hlavním úkolům na
podzimních jednání komise bude patřit projednání Akčního plánu koncepce rozvoje
venkova a zemědělství Olomouckého kraje, příprava Programu obnovy venkova
2010 (POV) a Program na posílení regionálního rozvoje v rámci Programu
švýcarsko-české spolupráce. Za hlavní výstup práce komise v letošním roce lze
považovat hodnocení projektů POV 2009, protože komise je personálně totožná s
hodnotitelskou komisí POV.
Jakým způsobem mohou finance z ROP Střední Morava pomoci rozvoji venkova?
Kde jsou podle vašeho názoru prostředky nejvíce potřeba?
Již v těchto týdnech lze pozorovat viditelné projevy ROP Střední Morava na našem
venkově. Doslova desítky realizovaných projektů mění tvář některých obcí, které byly
aktivní a připravené. Osobně spatřuji největší přínos v oblasti rozvoje sociální
infrastruktury obcí. Jedná se o nejrůznější projekty – od zařízení pro komunitní život
obyvatel vesnic, přes úpravy veřejných prostranství až po výstavbu zařízení obecních
sociálních služeb a školství. Právě rozvoj služeb pro rodiny, mládež, školství a
občanskou společnost (hřiště, parky, sportovní areály, cyklostezky, mateřské školy,
kulturní domy atp.) na straně jedné a rozvoj cestovního ruchu na straně druhé jsou
často základním předpokladem udržení vitální komunity obce a tím i její budoucnosti.
Jaká je budoucnost krajského Programu obnovy venkova? Jaké ohlasy
zaznamenáváte na tento populární dotační titul ze strany obcí a mikroregionů?
Plně respektuji popularitu tohoto programu, a proto i komise zásadně podporuje jeho
udržení a další rozvoj. Právem oblíbený je dle mého názoru především díky
přiměřenému množství administrativy a především pak díky širokému spektru účelů,
na které lze prostředky POV využít. Zájmem komise je vyhodnocovat a dolaďovat
kritéria hodnocení projektů jednotlivých obcí ve smyslu jejich vyváženosti. POV by
měl na jedné straně podporovat obce aktivní, připravené, koncepčně plánující a na
druhé straně umožnit rozvoj co největšího množství venkovských sídel tak, aby z něj
mělo postupně užitek co nejvíce obyvatel vesnic Olomouckého kraje.

V současné době se zpracovává aktualizace Akčního plánu Koncepce rozvoje
venkova. Jaký má tento plán smysl? Reflektuje nějak dopady hospodářské krize
na život v regionu?
Asi jako každý, kdo pracuje v komunální samosprávě, příliš netíhnu k tvorbě
analýz, strategických dokumentů a metodik. Potěšení spatřuji především v práci
na konkrétních projektech rozvoje občanské infrastruktury, kterou mimo jiné tak
úspěšně zlepšuje právě Program rozvoje venkova. Koncepční práce na úrovni
regionální samosprávy se však neobejde bez strategického dokumentu jako je
akční plán, který má rámcově vymezit cíle, úkoly a priority krajské samosprávy
v oblasti rozvoje venkova a zemědělství, které se samozřejmě v dnešní
dynamické společnosti v čase průběžně mění. Vliv a dopad globálního
hospodářského poklesu na náš každodenní život v posledních týdnech a
měsících zcela jistě ovlivní diskusi o prioritách rozvoje nebo udržení života na
venkově. Dost možná zasáhne i do již mnohokrát zmiňovaného POV nebo do
Programu švýcarsko-české spolupráce.
Z jakých dalších zdrojů je možné financovat rozvoj venkovských oblastí
v regionu?
Kromě již zmiňovaného ROP Střední Morava a populárního Programu obnovy
venkova jsou to jistě další příležitosti jako spektrum menších titulů Olomouckého
kraje, ostatní operační programy strukturálních fondů EU, národní prostředky
rezortních ministerstev, tzv. norské fondy a nyní i Program švýcarsko-české
spolupráce, řada obcí je úspěšná v žádostech o granty mnoha českých nadací
atd. Zajímavou příležitostí pro rozvoj oblastí na úrovni mikroregionů je jistě
Program rozvoje venkova administrovaný Státním zemědělským a intervenčním
fondem (SZIF) prostřednictvím osy IV. programu Leader. Po vypořádání se s
nemalou administrativou žádosti o dotaci a následné realizace projektu může řada
spolků, obcí i jednotlivých živnostníků získat zajímavou podporu na rozvoj své
činnosti.
Jak důležitá je při tvorbě strategických materiálů spolupráce se spřízněnými
organizacemi jako jsou například Spolek pro obnovu venkova, Svaz města obcí,
Národní síť venkova či Agrární komora?
Spolupráce a komunikace s profesními sdruženími z oblasti rozvoje venkova
a zemědělství je pochopitelně jednou z priorit práce komise. Oboustranná zpětná
vazba je v komisi zajištěna už tím, že řada představitelů těchto organizací jsou
členy komise a za to jsem velmi rád, protože to jsou profesionálové na svých
místech. Mají totiž detailní přehled o dění ve své oblasti a informace o jejich
činnosti patří k základním a pravidelným bodům jednání komise. Kromě toho se
setkáváme se zástupci sdružení či organizací, které jsou blízké problematice
venkova a zemědělství nebo patří do společné zájmové oblasti se životním
prostředím. A je-li to potřebné a účelné, komise svými výstupy, usneseními na
aktuální dění v rezortu reaguje a stanovisko tlumočí Radě Olomouckého kraje. Je
však ještě jedna profesionalita, o kterou se práce komise může opřít, a tou je
práce a podpora oddělení regionálního rozvoje Krajského úřadu Olomouckého
kraje, týmu lidí kolem Marty Novotné.

