Správa z realizácie aktivity

Názov aktivity
a číslo aktivity

C 2.3/1 Účasť regionálneho koordinátora NSRV SR na
medzinárodnom podujatí organizovanom Európskou
sieťou pre rozvoj vidieka – seminár RURAL
BUSINESSES – THE FUTURE IS NOW (Podnikanie
na vidieku – budúcnosť je teraz)

Regionálna anténa

Nitriansky kraj

Termín a miesto konania aktivity

30. 03. 2017, Hotel Metropole Brusel

Popis realizácie aktivity: dňa 30. 03. 2017 sa zástupca Regionálnej antény NSRV SR pre
Nitriansky kraj zúčastnil podujatia, ktoré organizovala Európska sieť pre rozvoj vidieka.
Cieľom informačného seminára „RURAL BUSINESSES – THE FUTURE IS NOW“
/Podnikanie na vidieku – budúcnosť je teraz/, bolo hľadanie odpovedí na otázku revitalizácie
vidieckych oblastí za pomoci podnikateľských inovácií.
Z celkového počtu 162 prihlásených účastníkov podujatia bol regionálny koordinátor NSRV
SR pre Nitriansky kraj jediným zástupcom zo Slovenskej republiky. Podujatie bolo určené pre
rôznych aktérov rozvoja na vidieku a zúčastnili sa ho zástupcovia:
• ministerstiev a platobných agentúr členských štátov EÚ,
• národných vidieckych sietí členských štátov EÚ,
• rôznych organizácií, ktoré pracujú na miestnej, regionálnej, národnej úrovni, alebo na
úrovni EÚ,
• ENRD, EIP AGRI, BCO,
• miestnych akčných skupín,
• miestnych autorít,
• európskych inštitúcií,
• výskumných inštitúcií,
• poradenských organizácií,
• iných organizácií zaoberajúcich sa danou problematikou.
Po úvodnej registrácii účastníkov a otvorení podujatia zástupcami DG AGRI a ENRD dostal
slovo José – Enrique Garcilazo – predstaviteľ organizácie pre vidiecke programy pri OECD
v Paríži. Jeho prezentácia bola venovaná vypracovanému dokumentu Vidiecka politika 3.0
a jej prepojeniu na ITI, CLLD a Cork 2.0 deklaráciu. Možno konštatovať, že významným
prvkom v rozvoji vidieka je digitalizácia a diverzifikácia, pričom neustále pozorujeme zmeny
vo vidieckych oblastiach.
K danej problematike boli prezentované príklady dobrej praxe z oblasti rozvoja vidieckej
komunity a podnikania na vidieku prostredníctvom inovatívnych riešení:

•

Arctic Smart Community Cluster – v tomto klastri je združených 100 podnikateľov
z oblasti farmárčenia a výroby potravín a 30 podnikateľov z oblasti lesného
hospodárstva a energetiky. Organizácia poskytuje členom rôzne vzdelávacie, podporné
a informačné aktivity s cieľom zvýšenia pridanej hodnoty k produktom z daného
regiónu, čím sa výrazne znásobila hodnota výrobkov určených na export.

•

Ludgate Digital Hub – problémom vidieka je odchod mladých ľudí z vidieka do miest
a problematický život na vidieku. Realizovaný projekt pozostával z digitalizácie
vidieckej oblasti - zavedenie vysoko-rýchlostného internetu a zvyšovanie PC zručností
aj u starších obyvateľov. Prostredníctvom projektu vznikol start–up (e-shop miestnych
produktov), ktorý prostredníctvom jednoduchej aplikácie rieši nákup a dovoz
regionálnych miestnych tovarov dennej spotreby priamo do domácností.

•

Eigg Heritage Trust – predstavuje manažovanie aktivít na malom ostrove v Škótsku.
Organizácia Eigg Heritage Trust, bola založená s cieľom poskytovať a vytvárať
príležitosti pre hospodársky rozvoj, budovanie infraštruktúry a príležitostí pre bývanie
pri zachovaní prírodného a kultúrneho dedičstva tzv. udržateľný rozvoj. Úspešnosť
aktivít dokumentuje aktuálny stav, pretože ostrov Eigg je teraz živé a atraktívne miesto
pre život a prácu, s neustálym nárastom populácie, pri rešpektovaní minulosti
a s výhľadom do udržateľnej budúcnosti.

Po odprezentovaní príkladov dobrej praxe sa začalo s panelovou diskusiou, v rámci ktorej sa
odpovedalo na otázky z pléna a svoj názor na problematiku rozvoja vidieka prostredníctvom
podnikateľských inovácií prezentovali zástupcovia DG REGIO, DG CONNECT a DG GROW.
V rámci prvej série pracovných workshopov sa koordinátor zúčastnil workshopu s názvom
„Business accelerators and other tools for supporting change in rural businesses“ –
Podnikateľské urýchľovače a iné nástroje podpory zmien vo vidieckom podnikaní.
Prezentované boli príklady zo Škótska a Grécka. Následne sa prácou v skupinách hľadali nové
možnosti rozvoja a podpory podnikania na vidieku.
Po obednej prestávke nasledovala práca v skupinách v rámci ďalších workshopov. Koordinátor
sa zúčastnil workshopu s názvom „Extending business innovation through LEADER (M19)
- „Rozšírenie inovácií v podnikaní prostredníctvom LEADER (M19).
Hodnotnou súčasťou seminára bolo záverečné zhrnutie výstupov, po ktorom sa zástupcovia
ENRD poďakovali za aktívnu účasť, prezentácie a za množstvo nových myšlienok, ktoré budú
v rámci Contact pointu dopracované a publikované ako výstupy zo seminára.
Odporúčania pre ďalšiu činnosť:
• Pokračovať v účasti na podobných podujatiach a seminároch.
• Šíriť v rámci Nitrianskeho kraja povedomie o príkladoch dobrej praxe z členských
štátov EÚ a aktuálnych trendoch v rozvoji vidieka, o ktorých sa diskutuje na úrovni EÚ.

•

Pripravovať zahraničné exkurzie do regiónov s takýmto potenciálom, t. z. do regiónov,
ktoré sú bohaté na príklady dobrej praxe a účastníkom dokážu ponúknuť veľa reálnych
inšpirácií a podnetov.

Príloha:
• Pozvánka s programom
Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka
Podpis zodpovedného pracovníka RA: .........................................................
Dňa: 03. 04. 2017

