Správa z realizácie aktivity

Názov aktivity
a číslo aktivity

Účasť regionálneho koordinátora NSRV SR na
medzinárodnom podujatí organizovanom Európskou
sieťou pre rozvoj vidieka a/alebo národnými vidieckymi
sieťami iných členských štátov EÚ (C 2.3.1)
10. stretnutie národných vidieckych sietí
(10th NRNs´Meeting)

Regionálna anténa

pre Nitriansky kraj

Termín a miesto konania aktivity

19. – 21. 03. 2018 Neuhardenberg, Brandenburg, Nemecko

Popis realizácie aktivity: v dňoch 19. – 21. 03. 2018 sa zástupca Regionálnej antény NSRV SR pre
Nitriansky kraj zúčastnil 10. stretnutia národných vidieckych sietí s podtitulom „Rozvoj vidieka –
budovanie budúcnosti“ (Rural development – building the future). Toto podujatie organizovala
Európska sieť pre rozvoj vidieka v spolupráci s nemeckou vidieckou sieťou s cieľom poskytnúť
inšpirácie prostredníctvom ukážky príkladov úspešných rozvojových projektov orientovaných na
inovácie. Zúčastnilo sa ho takmer 70 prihlásených zástupcov z radov predstaviteľov národných
vidieckych sietí a ministerstiev poľnohospodárstva členských krajín EÚ, taktiež z Európskej komisie a
Contact Point-u ENRD.
19. 03. 2018 sa regionálny koordinátor zúčastnil večerného programu, ktorý pre účastníkov stretnutia
pripravili organizátori. Išlo o zaujímavú prehliadku mesta Berlín počas plavby loďou, v rámci ktorej
prebiehala družná konverzácia o aktuálnej situácii v problematike činnosti národných vidieckych sietí
a implementácie programov rozvoja vidieka v jednotlivých členských krajinách EÚ.
V utorok (20. 03. 2018) sa regionálny koordinátor zúčastnil odborného programu, ktorý začal exkurziou
po príkladoch dobrej praxe v rámci dvoch zastávok. V mestečku Müncheberg účastníci podujatia
absolvovali návštevu Leibniz-centra zameraného na poľnohospodársky a krajinný výskum (Leibniz
Centre for Agricultural Landscape Research). Hlavnou myšlienkou jeho činnosti je riešiť vedecké otázky
z poľnohospodárstva a krajinotvorby s prepojením na prax. Ďalej nasledoval presun do neďalekého
Trebnitzu, kde účastníci získali informácie o význame a využití vzdelávacieho a konferenčného centra
nachádzajúceho sa v priestoroch zámku Trebnitz. Taktiež si prezreli areál zámku, ktorý pozostával
z viacerých zaujímavých a náležite využívaných miest podporených aj z programu LEADER: Park
hrdinov s náučným chodníkom a miestom oddychu (Academy village heroes´); medzinárodný archív
liečebnej pedagogiky Inštitútu Emila E. Kobi a vidiecka knižnica, vidiecke centrum s obchodíkom
a kaviarňou, Centrum umenia a kultúrnej pedagogiky Gustava Seitza (Museum of Gustav Seitz).
Účastníci exkurzie sa tak presvedčili, že zámok Trebnitz je vhodným a inšpiratívnym miestom na
vzdelávanie, rekreáciu a trávenie voľného času pre ľudí z blízkeho i zo vzdialeného okolia. V súčasnosti
je využívané i dobrovoľníkmi, ktorí sa intenzívne venujú integrácii utečencov a migrantov, podpore
a zlepšeniu ich životnej situácie.
V popoludňajších hodinách sa účastníci podujatia presunuli do Neuhardenbergu, kde v konferenčných
priestoroch zámku s rovnomenným názvom pokračovali v programe. Najskôr boli zrekapitulované

závery z predchádzajúceho stretnutia národných vidieckych sietí, ktoré sa uskutočnilo v novembri 2017
na Cypre. Následne sa začala práca v skupinách, ktoré sa vytvorili v rámci troch aktuálnych tém:
inteligentné dediny, vidiecka mobilita a krátke dodávateľské reťazce. Regionálny koordinátor sa spolu
s ostatnými kolegami venoval problematike vidieckej mobility. Zaujímavé boli najmä príklady
z Nemecka – dochádzanie za prácou z vidieka do Berlína, predchádzanie dopravným zápcham
počas rannej špičky a estónsky príklad mobilných veterinárov. Počas pracovného workshopu sa živo
diskutovalo a v závere bol vymedzený priestor na sumarizáciu názorov a myšlienok, ku ktorým sa
v jednotlivých pracovných skupinách dospelo.
V stredu (21. 03. 2018) sa regionálny koordinátor zapojil do aktivity zameranej na hranie rolí
simulujúcich spôsob života na vidieku v rámci rôznych sektorov (sociálny, ekonomický a pod.).
Jednotliví aktéri prezentovali rozmanité subjekty, ich názory, spôsoby riešenia problémových situácií
v rozvoji obce a pod. Aktivita hrania rolí simulujúcich vidiecky spôsob života prispela k rozšíreniu
vedomostného obzoru slovenského zástupcu a k získaniu poznatkov využiteľných v rámci odbornej
činnosti RA NSRV SR.
Poslednou časťou programu stretnutia národných vidieckych sietí bola druhá časť exkurzie, ktorej
cieľom boli príklady dobrej praxe v okolí mesta Neuhardenberg. Účastníci stretnutia navštívili najväčší
solárny park v Európe a oboznámili sa s cieľom a úlohami projektu „E-bike priateľské regióny“ (e-bike
friendly regions). Taktiež mali možnosť získať poznatky o projekte „mobilné – imobilné“ – autobus
„Otto“ na sociálne stretnutia (die Mobile Immobile“ – the bus „Otto“ for social meetings).
V závere prehliadky uvedených projektov sa organizátori stretnutia poďakovali za účasť a poskytnutie
zaujímavých a podnetných názorov a informovali o pripravovanom 11. stretnutí národných vidieckych
sietí v máji 2018 s plánovaným miestom uskutočnenia v metropole Českej republiky - v Prahe.
Odporúčania pre ďalšiu činnosť:
✓ Pokračovať v účasti na stretnutiach národných vidieckych sietí, ktoré prinášajú množstvo
informácií a poznatkov aplikovateľných v rámci činnosti RA NSRV SR vrátane spätnej väzby
a výmeny skúseností.
✓ V rámci Nitrianskeho kraja šíriť osvetu o príkladoch dobrej praxe z členských štátov EÚ a o
aktuálnych trendoch v oblasti rozvoja vidieka diskutovaných na úrovni EÚ.
✓ Pripravovať a realizovať zahraničné študijné cesty do regiónov s potenciálom, t. j. do regiónov,
ktoré sú bohaté na úspešne zrealizované projekty ako príklady dobrej praxe a účastníkom
ponúkajú množstvo rozvojových inšpirácií a impulzov.
Príloha:
• Pozvánka s programom
Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka
Podpis zodpovedného pracovníka RA: .........................................................
Dňa: 26. 03. 2018

