ZPRÁVA č.1
o činnosti zástupce NNO ing. Jiřího Pospíšila za 1.čtvrtletí 2013 na zasedání
Komise pro rozvoj venkova a zemědělství Rady Jihomoravského kraje
V uplynulém čtvrtletí se uskutečnila dvě jednání komise a obou jsem se zúčastnil.
První jednání ze dne 13.3.2013 bylo úvodní a seznamovací. Obdrželi jsme informace o činnosti
oddělení rozvoje venkova a zemědělství a také o dotačních titulech v dané oblasti pro rok 2012 a
to v čase, kdy již probíhal hodnocení předložených žádostí. V diskuzi k tomuto bodu se vyjádřil
pan PaedDr. Zdeněk Peša, upozornil na změny v dotacích krajských oproti loňskému roku a byly
vzneseny požadavky na podrobnější informace k budoucím dotačním programům po roce 2014
obecně a také na přehled dotací a podpor pro venkov, případně zemědělství po roce 2014 formou
prezentace. Na můj dotaz, týkající se efektivnosti vynaložených prostředků na tvorby strategií bez
předchozí hodnocení v minulosti podporovaných a zpracovávaných strategií, bylo odpovězeno
záporně.
Na druhém jednání dne 10.4.2013 byly představeny dostupné základní informace z oblasti
dotační politiky 2014-20 a připravenosti JMK na nové rozpočtové období. Dotazoval jsem se na
stav rozpracovanosti strategických dokumentů JMK a možnost zapojení se do přípravy či alespoň
připomínkování těchto dokumentů. Z diskuze vyplynulo, že se s NNO počítá, nicméně nejsou
nastaveny postupy spolupráce a koordinace. Upozornil jsem na možnost a potřebu větší
spolupráce s NNO a zejména MAS, prostřednictvím kterých obce a NNO čerpají nemalé
prostředky na rozvoj venkova zemědělství. Do příští schůze připravím materiál k projednání.
Dalším bodem byla prezentace zástupce Agrární komory pana ing.Hlaváčka na téma zemědělství
ČR verzus podpory EU a možnosti využití potenciálu zemědělských subjektů JMK v rozvoji
venkova. Zde jsem dostal kladnou odpověď na otázku zájmu zem.subjektů zapojit se aktivně do
spolupráce s NNO a obcemi např. při realizace Pozemkových úprav, ochraně přírody,
organizování vzdělávání či společenských aktivit (farmářské trhy, regionální potraviny, dožínkové
slavnosti, vinobraní,..) a shodli jsme se na podpoře původních odrůd. S kolegou M.Říhou ze
zahrádkářského svazu se pokusíme společně hledat možnosti podpory z prostředků JMK pro
následující rok na zachování a větší využívání osvědčených původních odrůd a rostlinných druhů
v JMK.
Úkoly / plnění :
- oslovit zástupce krajského sdružení MAS ke spolupráci s ANNO při přípravě programových
dokumentů a připravit materiál do komise
16.4.2013 jsem se zúčastnil jednání KS MAS JMK v budově JMK, kde jsem zúčastněným sdělil mé
poznatky s dosavadního jednání v komisi, vyzval jsem KS MAS ke zvážení možností společného
postupu v rámci ANNO a nabídl roli zprostředkovatele informací mezi KS MAS, komisí JMK a
ANNO. Předsedkyně KS MAS Anna Čarková reagovala poděkováním za nabídku a zvážením
možnosti přihlášení KS MAS, o.s. do ANNO. Na komisi podám zprávu o výsledku jednání a
pokusím se zprostředkovat lepší komunikaci MAS a JMK v oblasti rozvoje venkova a zemědělství.
- připravit do komise materiál k možné podpoře ochrany a přednostního využívání původních
odrůd a rostlinných druhů
Probíhá sběr informací k danému tématu.
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