Agro-eko forum – platforma mimovládnych organizácií presadzujúcich trvaloudržateľné

poľnohospodárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka na Slovensku,

Ing. Zdenka Kramplová
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
Zvolen, 13.12.2007
Vec: Žiadosť o zaradenie do Monitorovacieho výboru PRV 2007-13

Vážená pani ministerka
Radi by sme reagovali na vzniknutú situáciu vo veci Monitorovacieho výboru PRV 2007-2013
(ďalej len MV).
Agro-eko fórum (ďalej len AEF) je platforma, ktorá združuje mimovládne organizácie SR so
spoločným cieľom presadzovať trvaloudržateľné poľnohospodárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka,
vznikla na jar v roku 2004 ako strešná platforma slovenských mimovládnych organizácií (MVO)
presadzujúcich spoločné ciele. Zástupcovia AEF boli v monitorovacích výboroch tak SOP P-RV ako
aj PRV 2004-2006, následne v pracovných skupinách pri tvorbe PRV 2007-2013 i pri jeho
finalizácii (napr. pracovné stretnutie Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko,
Ministerstva ŽP a MP SR dňa 8.10.2007 v Bratislave). Viac o práci AEF možno nájsť na stránke
koordinujúcej organizácie www.CEPTA.sk, link:
http://www.cepta.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=201
Je pre nás nepochopiteľné a zároveň neprijateľné že AEF ako dlhoročne fungujúca platforma MVO
v oblasti pôdohospodárstva a aktívne spolupracujúca s MP SR nebolo prizvané za riadneho člena
MV, ktorý mal prvé zasadnutie v piatok – 7.12.2007. Z nám známych informácií o súčasnom zložení
MV je zrejmé, že v ňom nie je zastúpený žiadny podobný subjekt AEF (oz Medveď nie je ani
reprezentatívna ani environmentálna organizácia a ani organizácia v minulosti aktívne participujúca
na pripomienkovom procese PRV), čím sa podľa nás porušuje nie len európska legislatíva.
1) V Nariadení Rady (ES) č. 1698/2005 z 20.septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka
prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v Hlave I o
Cieľoch a podmienkach pomoci, kapitole III, článku 6 „Partnerstvo“ sa okrem iného uvádza:
Poskytovanie pomoci z EPFRV sa vykonáva na základe dôkladných konzultácií (ďalej len
„partnerstva“) medzi Komisiou a členským štátom a s orgánmi určenými členským štátom podľa
platných vnútroštátnych pravidiel a praxe
vrátane:
a) príslušných regionálnych, miestnych orgánov a onych orgánov verejnej moci;
b) hospodárskych a sociálnych partnerov;
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c) akýchkoľvek vhodných subjektov zastupujúcich občiansku spoločnosť, mimovládnych
organizácií vrátane environmentálnych organizácií a subjektov zodpovedných za podporu rovnosti
medzi mužmi a ženami.
Členský štát určí najreprezentatívnejších partnerov na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni a
v hospodárskej, sociálnej, environmentálnej alebo inej oblasti (ďalej len „partnerov“). Vytvára
podmienky pre rozsiahle a účinné zapojenie všetkých vhodných subjektov v súlade s vnútroštátnymi
pravidlami a praxou, pričom zohľadňuje potrebu podporovať rovnosť medzi mužmi a ženami a
trvalo udržateľný rozvoj prostredníctvom integrácie ochrany životného prostredia a požiadaviek na
jeho zlepšenie.

2) V samotnom dokumente PRV 2007-2013 schválenom 20.11.2007 v EC sa v kapitole 12.2
Monitorovací výbor (s.216) o zložení MV uvádza: „Členovia monitorovacieho výboru nie sú v
tomto dokumente bližšie špecifikovaní, ale Riadiaci orgán určí najreprezentatívnejších partnerov
v súlade s vnútroštátnymi pravidlami a praxou na základe nominácie zúčastnených (oslovených)
inštitúcií. V záujme využitia skúseností s prípravnou fázou programu rozvoja vidieka budú
prednostne oslovené inštitúcie, ktoré sa zúčastňovali na rokovaniach pracovných skupín zriadených
pre jednotlivé osi, ako aj pre koordináciu prác na PRV.“

3) Podpredseda vlády SR p. Dušan Čaplovič začiatkom októbra 2007 rozoslal všetkým rezortom list
o zaraďovaní MVO do monitorovacích výborov európskych programov, kde je uvedené že
zástupcovia mimovládnych organizácii budú do monitorovacích výborov programov EÚ
nominovaní prostredníctvom Rady vlády pre mimovládne organizácie, ktorá má svoj
transparentný mechanizmus na výber najreprezentatívnejších subjektov z tretieho sektora.

Vážená pani ministerka, veľmi neradi by sme blokovali proces rozdeľovania európskych
prostriedkov PRV, ktorý je na Slovensku už aj tak dosť oneskorený a je i našim záujmom
podporovať čo najviac a čím skôr všetkých zodpovedných farmárov a lesníkov. Vieme že ste na
poste ministerky iba krátko a nechceme kaziť meno MP SR v Bruseli. Vzhľadom na naliehavosť
situácie (najbližšie zasadanie MPSR má byť ešte v decembri ), by som Vás v mene Agro-eko fóra
požiadal o čo najpromptnejšiu reakciu a príp. pomoc pri zaradení zástupcov Agro-eko fóra do MV
PRV 2007-13, inak budeme nútení osloviť v tejto veci Európsku komisiu.
Ďakujeme za pochopenie

S pozdravom
Ing. Daniel Lešinský, PhD.
koordinátor Agro-ekofóra

Kontakt: Daniel Lešinský, mail: lesinsky@changenet.sk; tel:0905 581076; adresa - oz CEPTA,
Nográdyho 39, 96001 Zvolen
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