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Jednou z možností, jak zvýšit atraktivitu venkovské oblasti pro mladé lidi, je zajištění její dostupnosti. Veřejná doprava a 
cesty v dobrém stavu jsou nutností pro mobilitu venkovských obyvatel. Venkovské oblasti s nižším zájmem investice do 
širokopásmového připojení ze strany soukromých investorů pak zůstávají oproti městům hůře propojené, a výrazně tak 
zaostávají za cíli strategie Evropa 2020. 

ž ů ž
Š ě č ů ž ě š

č
ě ů č č ě

ž ř
ž ř š ž

ě
ě č ř

Současný potravinový systém vyvíjí tlak na životní prostředí a životaschopnost malých farem. Intenzivní zemědělství a 
produkce živočišné výroby se rozšířily po celé Evropě, což negativně přispívá k emisím, poklesu rozmanitosti přírody a 
krajiny, ke znečištění vody a erozi půdy. Malí zemědělci tak ztrácí možnou konkurenceschopnost a sílu bojovat s velkými 
potravinovými řetězci. Také ztráta generačních obměn a rodinných tradic zabraňuje možné modernizaci a adaptaci 
zemědělského sektoru směrem k nutným ekonomickým, společenským a klimatickým změnám. 

Rozdíly mezi životem ve městě a na venkově a jejich pracovními příležitostmi se prohlubují. Zemědělské podnikání a 
venkovský turismus už pro udržitelný rozvoj venkova nejsou dostačující. Rozvoj a výzkum potenciálu se stává urgentní 
záležitostí, stejně tak jako potřeba diverzifikace venkovského hospodářství. Také společenské rozdíly, genderová nerovnost 
a nezaměstnanost jsou zde viditelným problémem. Situace ve vzdálených regionech je omezena slabým rozvojem 
podnikatelských aktivit. Životní styl se změnil a spolu s ním i struktura vesnic, pracovních nabídek, společenských aktivit 
a mezilidských vztahů. 
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1. Chceme, aby se u mladých lidí žijících na venkově zvýšily a zlepšily podmínky pro podnikání a tím i jejich motivace. A to 
skrze jejich vzdělávání, školení, celoživotní vzdělávání a pracovní výměny, čímž dojde k podpoře společenského začlenění, 
vybudování vztahu k venkovu a ochraně venkovského prostředí. 

2. Žádáme o vytvoření příznivého prostředí pro podnikání na venkově prostřednictvím lepší komunikace v oblasti jejich 
možného financování, vytvoření programů na podporu projektů s možným rizikem a podporu spolupráce mezi aktéry ze 
soukromého a veřejného sektoru. 
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3. Proto vyzýváme EU a všechny zainteresované aktéry k podpoře udržitelného, organického a bezpečného potravinového 
systému. Stejně tak žádáme o podporu vztahů mezi zemědělci prostřednictvím financování a certifikace. 

4. Požadujeme propagaci inovativních, krátkých potravinových řetězců a podporu kapacity lokálních výrobců, a to jak ve 
vertikální, tak horizontální spolupráci, a za účelem zvýšení hodnoty lokálních produktů. 

5. Požadujeme zvýšení veřejných a soukromých investic do rozšíření infrastruktury širokopásmového připojení a tvrdé 
infrastruktury tak, aby propojila venkovské oblasti a zajistila rovný přístup k veřejným službám a podpoře podnikatelské 
činnosti. 

6. Požadujeme rozvoj digitální strategie schopné přiblížit rozdíly mezi městy a venkovem, a tím zároveň předejít prohlubování 
mezigeneračních rozdílů v používání digitálních nástrojů, a to prostřednictvím finanční podpory, dobrovolnictví a síťování v 
území. 



Ve venkovských oblastech panuje nerovnováha mezi dostupností a kvalitou veřejných služeb. Veřejné služby jako 
zdravotnictví, vzdělání, sociální systém a veřejná správa jsou koncentrovány ve městech, což brání jejich rovnému přístupu 
pro všechny obyvatele. Kvalitní příležitosti, které by vyhovovaly potřebám mladých lidí, se stále více oddalují. Veřejným 
institucím chybí schopnost rozvíjet digitální řešení a inovace na venkov, což je jeden z důvodů způsobujících migraci 
mladých lidí do měst. 

ř ž

7. Žádáme o posílení počtu lokálních činitelů prostřednictvím vícero finančních nástrojů pro umožnění vzniku místních 
rozvojových strategií a zvýšení kvality pracovních nabídek v oblasti veřejných služeb. Ty mohou vyrovnat venkovské a 
městské životní podmínky, a zvýšit tím atraktivitu venkovských oblastí. 

8. Žádáme o podporu možnosti rozhodování o rozvoji místní obslužnosti od spodu podle potřeb místních obyvatel. 

Spousta mladých lidí nevidí potenciál v životě ve venkovských oblastech a samotná aktivita, která by měla vést ke zvýšení 
kvality jejich života na venkově, je slabá. Panuje u nich nedostatek důvěry v možnost být vyslyšen místními, regionálními a 
národními orgány, a požadovanou změnu doopravdy provést. Zapojení mládeže je totiž zaměřeno zejména na rekreační a 
sportovní činnosti namísto aktivit občanských nebo politických. Nedostatek podpory a informovanosti o občanském 
zapojení a politickém povědomí proto vedou k nečinnosti mladých lidí v těchto oblastech ve venkovském prostředí. 
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9. Chceme, aby mladí lidé měli více možností zařazení do společenského a politického života, a byli tak adekvátní pomocí 
autoritám jak na regionální, tak na národní úrovni. 

10. Požadujeme transparentní rozhodování na všech úrovních správy, zejména u urgentních oblastí řešení, jakými jsou oblast 
klimatických změn, zahraničních vztahů a solidarity, které přímo ovlivňují mladé generace. 
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