
Model pro realizaci konceptu 

Chytrého venkova v ČR 
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Chytrý venkov a Evropská unie 

 Prohlášení z Corku (Cork 2.0 Declaration) - “Za lepší život ve 

 venkovských oblastech”, září 2016 

  Bod 1: Podpora prosperity ve venkovských oblastech 

  Bod 2: Posílení hodnotových řetězců venkova  

  Bod 3: Investice do rentability a životaschopnosti venkova 

  Bod 4: Zachování venkovského prostředí 

  Bod 5: Řízení přírodních zdrojů 

  Bod 6: Podpora opatření v oblasti změny klimatu 

  Bod 7: Podpora znalostí a inovací 

  Bod 8: Lepší správa ve venkovských oblastech 

  Bod 9: Podpora provádění a zjednodušení politik 

  Bod 10: Zlepšení výkonnosti a odpovědnosti 



Chytrý venkov a Evropská unie 

 EU Action for SMART VILLAGES, 2017  - aktivity pro vymezení a implemetaci Chytrého venkova: 

 1. ustanovení TPS Pro chytré podnikání ve venkovských oblastech 

 2. ustanovení TPS Chytrý venkov (zastoupení PS ChV NS MAS ČR) 

 3. workshop na téma k přístupu  a sdílení informacím 

 4. seminář na téma venkovských digitálních hubů pro rozvoj podnikání 

 5. Konference o inovacích v zemědělství a rozvoji venkova 

 6. Pilotní projekt „Chytré eko-sociální vesnice“ 

 7. LEADER/CLLD (implementace nebo alternativa?) 

 8. Platforma pro chytrá řešení ve zpracování produkce 

 9. Podpora zakládání Úřadů pro rychlý internet v členských státech 

 10. Podpora hubů zaměřených na digitální inovace 

 11. Pilotní projekt Chytrá venkovská doprava 

 12. – 16. projekty do Horizon 2020: Internet věcí, door-to-door logistika, využití uživatelských 
 dat v bioekonomii 

 

 

 

 

 

 



Chytrý venkov a Evropská unie 

 Deklarace z Bledu za „Chytřejší budoucnost venkovských oblastí v EU“ 

 duben 2018, navazuje na Deklaraci z Corku, 

 

 Volá po modelových vesnicích a vytyčuje, čím by se měly 
vyznačovat, 

Jde především o: přesné zemědělství, digitální venkovské platformy, 
sdílená ekonomika, cirkulární ekonomika, bioekonomika, obnovitelné 
zdroje energie, venkovská turistika, sociální inovace a sociální podnikání. 

 

 Stanovuje, jaké předpoklady musí být splněny, aby bylo dosaženo cíle, 

Např. investice do venkovských komunit, synergie mezi evropskými fondy, 
ustanovení inovační brokerů, stimulace privátní finančních zdrojů atd. 

 

 

 

 



Chytrý venkov v ČR 

 Neformální ustavení Společné PS Chytrý venkov na půdorysu 

NS MAS ČR s PS pro strategický rozvoj SMS, srpen 2018, Praha 

 

 Ustanovení PS Chytrý venkov při NS MAS ČR, 18.9. 2018, 

Strážnice 

 

 V rámci Pracovní skupiny Smart cities při MMR 

implementováno téma chytrého venkova, říjen 2018 

 

 Vznik Tématické pracovní skupiny Chytrý venkov v rámci 

CSV, MZe, prosinec 2018  

 



PS Chytrý venkov 

 Pracovní jednání v Choťovicích, 13.-14.11.2018 

 Stanovení priorit:  

 vytvoření modelu pro realizaci konceptu Chytrého venkova 

 ujasnění role MAS v pozici inovační brokerů, včetně náplně 

 identifikace a oslovení dalších „hráčů“ Chytrého venkova 

 aktivní účast na relevantních jednáních, konferencích atd. 

 nastavení vnější a vnitřní komunikace 

     indikátory Chytrého venkova 

 



PS Chytrý venkov 

 Požadavky na tvorbu modelu - prvky: 

 

 Municipality – aktivizace místních komunit, přesvědčování o 
smysluplnosti, participace všech zájmových skupin, konečný 
beneficient 

 

  MAS – inovační broker v území, iniciátor změny, zprostředkovatel 
mezi municipalitou a specialistou, garant v území 

 

  MMR – koordinátor, udávání směru a obsahu, garant na úrovni 
ČR 

 

  SW Databáze – kontrolovaný přístup specialistů (NNO, OSVČ, 
právnické podnikající osoby), jednoduchá obsluha a údržba  

 

 



PS Chytrý venkov 

 Požadavky na tvorbu modelu - principy: 

 Evidence-based approach – přístup založený na místní 

znalosti 

 LEADER 

 Bottom-up approach – přístup zdola nahoru 

 Inovation partnership – inovační partnerství 

 Municipality extension – poradenství pro samosprávy 

 Coordination – koordinace aktivit 

 Cooperation – siťování a spolupráce 



Municipality, stakeholdři           

a další hráči 

Sbírají data pro Analýzu problémů          

a potřeb 

Priorizují své potřeby do Strategického 

plánu nebo jen do zpracované Analýzy 



Místní akční skupiny = 

Inovační brokeři 

Místní znalost a kontakty v regionu 

Koordinují zpracování Analýzy 

problémů a potřeb pro municipality 

nebo pro celé území MAS 



SW Databáze 
IB vkládají identifikované potřeby v předepsané šabloně 

Do databáze vstupují registrovaní experti a vybírají si podněty 

Po vypracování do schválené šablony vkládá zpět                 

do databáze 

IB validují zpracování podnětu k proplacení 

Odpadají provozní náklady, platí se jen návrhy řešení              

a údržba databáze 

S vloženými podněty, ale hlavně návrhy řešení, lze dále 

pracovat 

S plněním databáze klesají náklady na návrhy řešení 

(typizované návrhy) 

Experti z neziskového i ziskového sektoru, OSVČ 
  



MMR - ORP 

Koordinační úloha, určování směru   

a obsahu 

Finanční zajištění implementace 

Sběr dat za ČR pro potřeby výkonu 

státní správy (ŘO) 
  





PS Chytrý venkov 

 Charakter modelu 
 

 Minimální finanční vstupy (SW databáze) 

 Maximálně jednoduchý a srozumitelný 

 Tři pilíře: komunita – MAS – MMR 

 Splňuje principy LEADERu 

 Funguje zdola nahoru i shora dolů 

 Univerzálně použitelný 

 Obsahuje všechny prvky a naplňuje všechny principy 

 



Univerzálnost modelu – 

vysokorychlostní internet 

 Nabídka MPO na zapojení MAS do realizace pilotního 

projektu zavádění vysokorychlostního internetu na 

venkově 

 

 Představa MPO: my dáme finance a specialistu a vy to v 

území MAS zařídíte 

 

 Odpověď PS ChV: Ano, to by šlo, to je přesně v souladu s 

naším modelem pro realizaci konceptu Chytrého venkova 



MINISTERSTVO PRŮMYSLU A 

OBCHODU 
Koordinační úloha, určování směru a obsahu 

Plnění závazků vůči EU, indikátory v OP PIK 

Tvorba plánu v měřítku území MAS 

Finanční zajištění implementace 

Sběr dat za ČR pro potřeby výkonu státní 

správy  
  



Místní akční skupiny = 

Inovační brokeři 
Zajišťují data pro tvorbu Plánů od municipalit 

ve své působnosti 

Místní znalost a kontakty v regionu, 

PŘESVĚDČUJÍ STAROSTY o realizaci PLÁNU 

Validují návrhy řešení od ITC specialistů 



Municipality 
Implementují Plán do Strategického dokumentu 

obce 

Realizují projekt dle doporučení (návrhu) 

specialisty 



SW Databáze 
MPO vkládá rámcové plány pro zavádění rychlého 

internetu v regionech MAS 

Do databáze vstupují specialisté a rozpracovávají plány     

do realizačního dokumentu (podle šablony) 

IB validuje zpracování realizačního dokumentu 

Odpadají provozní náklady, platí se jen návrhy řešení           

a údržba databáze 

S vloženými podněty, ale hlavně návrhy řešení, lze dále 

pracovat 

S plněním databáze klesají náklady na návrhy řešení 

(typizované návrhy) 

Experti z neziskového sektoru, OSVČ 

  







Děkujeme za Vaši pozornost 

 Mgr. Miloslav Oliva 

předseda KS MAS Středočeského kraje, 

vedoucí PS Chytrý venkov, 

 

+ 420 721 210 662 

oliva@posemberi.cz 

 

 

 

 Ing. Mgr. Marek Hartych 

místopředseda NS MAS ČR, 

vedoucí PS Enviro 

 

+ 420 608 544 025 

m.hartych@nsmascr.cz 
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