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Regionální konference Venkov 2016 počtvrté aneb Venkov jako prostor spolupráce mezi obcemi,
zemědělci a občanskou společností.
Do malebné obce Havlovice v okrese Trutnov se opět po roce sjeli zástupci obcí, místních akčních
skupin, podnikatelé a další subjekty, aby zde konzultovali možnosti spolupráce mezi partnery
působícími ve venkovském prostoru. Konference s názvem Venkov jako prostor spolupráce mezi
obcemi, zemědělci a občanskou společností se konala pod záštitou Celostátní sítě pro venkov ve
dnech 13. a 14. října 2016.
Ve čtvrtek 13. října se uskutečnil mimo jiné i kulatý stůl, kde proběhla diskuze nad možnostmi pro
venkov v novém programovém období v rámci Programu rozvoje venkova 2014–2020, a zároveň byly
prezentovány příklady dobré praxe při spolupráci na venkově. Odpoledne následovala exkurze do
místní Zemědělské společnosti Svobodné, a.s. Po ukončení večerního odborného programu bylo
připraveno neformální posezení s pohoštěním.
„Velmi mě těší, že zástupci tolika různých odvětví využili možnosti setkat se u jednoho stolu.
Příspěvky prezentujících lektorů i následné tematické diskuze nás utvrzují v názoru, že naše snaha
o součinnost všech aktérů venkova z různých odvětví má smysl a potenciál posunout venkovské
regiony k dalšímu rozvoji a atraktivitě. Proto bychom podobná setkání velmi rádi uspořádali
i v budoucnu,“ uvedla Ing. Miroslava Stárková, krajská koordinátorka Celostátní sítě pro venkov.
Druhý den konference byl zaměřen i na soutěž Vesnice roku a byl určený především pro starosty obcí,
kteří zvažují účast v této soutěži nebo případně „jen“ hledají inspiraci pro rozvoj vlastní obce.
Účastníci si velmi pochvalovali přínos jednání v podobě prezentace příkladů dobré praxe včetně
prezentace možností čerpání finančních prostředků z Programu rozvoje venkova 2014–2020
prostřednictvím operací M16.
„Jedním z témat pátečního bloku byla tzv. Škola obnovy venkova, která již dříve v kraji fungovala
a bylo by dobré ji znovu nastartovat,“ řekl Dr. Jan Balcar, ředitel z pořádající Místní akční skupiny
Království – Jestřebí hory, o.p.s. „Rádi bychom o možnostech fungování Školy obnovy venkova
diskutovali s novým vedením Královéhradeckého kraje, protože vidíme, že je o ní velký zájem,“ dodal.
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