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• trojročný výskumný projekt 

• financovaný Európskou komisiou 

• výskumný a inovačný program Horizont 2020 – excelentný výskum EÚ

• doba riešenia jún 2019 – máj 2022

• koordinátorom je Česká zemědelská univerzita v Prahe

• 37 partnerov z 15 krajín

• 12 pilotných regiónov, vrátane Slovenska – unikátny pilotný región

Projekt PoliRural



Structure

Tools that allow people 

companies to create

Slovenskí partneri
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• spojiť kľúčové činnosti potrebné pre navrhovanie 
efektívnych vidieckych politík zameraných na ľudí a na 
budúcnosť

• posilniť postavenie vidieckeho obyvateľstva a umožniť rozvoj 
vidieckych regiónov

• dôležitá INKLUZIVITA:
• účasť vidieckych populácií,
• výskumníkov
• tvorcov politík

Hlavný cieľ
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Hlavný cieľ

spoločný záujem zjednotiť sa 
pri riešení bežných problémov

zatraktívniť európske vidiecke 
miesta a povolania pre 

usadené vidiecke obyvateľstvo 
a pre nových alebo 

potencionálnych nováčikov
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Špecifické ciele

Vytvoriť inovačné centrum pre politiky

Zmerať prevládajúce postoje k politikám 
zameraným na vidiek

Preskúmať budúce trajektórie rozvoja vidieka

Vytvoriť nové opatrenia v spolupráci so 
zainteresovanými aktérmi
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• zmeny vo vidieckych oblastiach, ako sú 
vyľudňovanie, opúšťanie pôdy a 
strata biodiverzity, môžu síce 
prebiehať postupne pomaly, ale majú 
často nezvratný charakter

P r e č o  P o l i R u r a l ?

• tvorcovia politík môžu riadiť tento 
vývoj s cieľom zníženia negatívnych 
dopadov
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• reakcia na potrebu lepšieho strategického prístupu k rozvoju vidieka
• rozvoj vidieka má zahŕňať diverzitu vidieckeho života, vidieckych miest 

a profesií
• rozhodovanie má byť založené na dôkazoch o výkonnosti súčasných 

politík a o možných dopadoch nových opatrení 
• získavaní poznatkov o politikách zo širšieho okruhu zdrojov
• väčšej participatívnosti na procesoch týkajúcich sa vidieka
• dať priestor na vyjadrenie obáv vylúčených skupín, napr. ženy, migranti, 

mladí ľudia, noví účastníci

Prečo PoliRural?
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• PoliRural poskytne tieto poznatky kombináciou viacerých kľúčových 
aktivít potrebných pre navrhnutie politík podporujúcich vidiek, ktoré sú 
efektívne, správne nasmerované, zamerané na ľudí a podložené 
dlhodobým výhľadom

• využijú sa k tomu moderné informačné technológie a akčný výskum
• široká škála partnerov zahŕňa nielen výskumníkov, ale aj samosprávu, 

občiansku spoločnosť a súkromný sektor 
• partneri zastupujú všetky regióny Európy a Izrael

Prínos PoliRural
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• efektívnosť v súčasnosti používaných nástrojov politík
• kto z nich v skutočnosti profituje a v akom rozsahu
• aké budú hlavné hnacie sily ovplyvňujúce ďalší vývoj
• ako rozhodnutia ovplyvnia región, ľudí, využitie pôdy,... 

Ak majú byť tieto poznatky skutočne užitočné musia prekonať 
tradičné sektorové myslenia a pretaviť sa do spoločného 

úsilia zjednocujúceho rôznych aktérov pod spoločným cieľom. 

Čo hľadáme?
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Pilotný región -

Slovensko

• Pilot vedie Slovenská
poľnohospodárska univerzita v 
Nitre v spolupráci s mestom Nitra, 
Agroinštitútom a Vidieckym
parlamentom na Slovensku

• Slovensko je jediným pilotným 
regiónom pokrývajúcim celú 
krajinu, čím poskytuje jedinečnú 
príležitosť využiť výhody projektu 
aj na regionálne a národné 
politiky. 
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Pilotný región -

Slovensko

• tvorcovia politík
• vidiecka populácia 

(vyváženosť mužov a žien)
• novo vstupujúci na vidiek a 

experti
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• realizácia opatrení zameraných nielen na poľnohospodárstvo, ale aj na
podnikanie v oblastiach výroby tradičného tovaru, inovácií v agrosektore, 
historických, kultúrných alebo prírodných zaujímavostí s turistickým potenciálom

• navrhnúť novú dlhodobú regionálnu politiku na podporu existujúcich
poľnohospodárov a povzbudenie nových účastníkov poľnohospodárstva so 
zameraním na ženy, drobných poľnohospodárov, rodinných poľnohospodárov a 
mládež a s aktívnou účasťou všetkých zainteresovaných strán počas celého
procesu prípravy, vypracovania, schválenia a implementácie

• osobitná pozornosť sa bude venovať prístupu k pôde ako hlavnému problému 
pre nových účastníkov 

Pilotný región –

prioritné otázky
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• zvýšiť atraktívnosť vidieka, blahobyt súčasného vidieckeho obyvateľstva a 
prilákať nováčikov bez ohrozenia symbiózy medzi mestom a vidieckymi 
oblasťami, zavedením politík odrážajúcich potreby miestnych 
podnikateľov a dopyt miestneho obyvateľstva, ochranu životného 
prostredia a biodiverzity

• zaviesť nový spôsob rozhodovania a vykonávania verejných politík v 
spolupráci a konzultácií so všetkými zainteresovanými stranami vo 
všetkých fázach

Pilotný región –

celkové ambície
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Postavenie a úloha pilotu
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• verejné dostupné
• budú slúžiť ako východiskový podklad pre prijímanie 

rozhodnutí na rôznych úrovniach s cieľom lepšie čeliť 
existujúcim a novo sa otvárajúcim výzvam na vidieku, 
posilniť postavenie vidieckych obyvateľov a vidieckych 
oblastí

• priebežné výsledky sú zverejňované v newslettri na 
http://polirural.eu/

Pilotný región –

výsledky

http://polirural.eu/
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• dostatočné, kategorizované a rodovo rozčlenené údaje o 
miestnej produkcii a na dôkazoch založené objektívne 
rozhodovanie

• nová regionálna stratégia rozvoja vidieka
• príručka noriem (Regionálne kulinárske dedičstvo)
• základ zavedenia jednotného vnútroštátneho poradenského 

systému pre poľnohospodárov
• založenie počiatočného potravinárskeho inkubátora

Pilotný región –

výsledky
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• neformálna virtuálna platforma obsahujúca databázu 
miestnych výrobcov, príručky podpory, príručky štandardov, 
príručky pre školy a výrobcov, katalóg výrobcov, sezónne a 
tradičné výrobky

• mapa alebo webová aplikácia výrobcov
• podpora kreatívneho cestovného ruchu a agroturistiky

Pilotný región –

výsledky



20

• nadviazanie spolupráce medzi príslušnými zúčastnenými 
stranami v regióne s osobitným zameraním na ženy, mládež 
a potenciálnych / alebo nových prisťahovalcov

• zabezpečiť pokračovanie spolupráce medzi zúčastnenými 
stranami aj po ukončení projektu

• posilnenie postavenia zainteresovaných strán v regióne v 
otázkach atraktívnosti vidieka

• vypracovanie regionálnej stratégie rozvoja vidieka

Pilotný región –

dosah
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• posilniť poľnohospodársky význam regiónu v regionálnom a 
národnom hospodárstve

• zvýšiť atraktívnosť vidieckych oblastí a vidieckych povolaní
• zriadenie inovačného centra/centra pre región
• využívanie pokročilého nástroja vyhľadávania textu na tvorbu 

politiky
• rozhodovanie na regionálnej úrovni sa robí na základe dôkazov a 

nie na základe politických záujmov
• zvýšená účinnosť nových alebo posilnených regionálnych politík

Pilotný región –

dosah
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• s cieľom prispieť k zmene vidieckej politiky PoliRural pripravuje 
inovačné centrum politiky viacúrovňového riadenia, ktorý robí 
všetkých regionálnych stakeholderov aktívnymi účastníkmi

• cieľom nástroja Polirural Innovation Hub je ponúknuť verejné 
užívateľské rozhranie a predstaviť inovácie tohto projektu

• bude to centrálny a virtuálny priestor, v ktorom všetky 
zainteresované strany sa stretnú a podelia sa o svoje potreby a 
výsledky, ktorými sa majú zlepšiť politiky a rozhodovanie na 
miestnej, regionálnej a prípadne vnútroštátnej úrovni

Inovačné centrum 

PoliRural
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Polirural digitálne Inovačné centrum  bude poskytovať štyri charakteristické 
sekcie alebo priestory:
1. Interakčný priestor s fórami, dialógom a schopnosťami Wiki na 

podporu interakcie zúčastnených strán
2. Vzdelávací priestor pre masívne otvorené online kurzy a metodika 

vyvinutá v rámci projektu
3. Experimentálny priestor na testovanie analytiky a vizualizácie vrátane 

dolovania textu (text mining) a dynamiky systému o skutočných 
údajoch (SDM)

4. Vývojový a hostiteľský priestor na vytváranie virtuálnych inštancií 
zdieľaného odkazu

Inovačné centrum 

PoliRural
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Inovačné centrum PoliRural https://hub.polirural.eu/

https://hub.polirural.eu/
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• dolovanie textu môže pomôcť pri spracovaní obrovského množstva 
informácií a za nízku cenu objaviť nové vedomosti

• využíva zložité algoritmy a najmodernejšie technológie
• aplikácia šetrí čas na zhromažďovanie údajov a spracovanie informácií
• pravdepodobne najväčším prínosom dolovania textu, je to, že zvyšuje 

diskusiu o politike medzi občanmi, pretože použitie techník dolovania 
textu na online obsah nachádzajúci sa na fórach alebo na sociálnych 
médiách môže zvýšiť šance občanov na vypočutie ich hlasov tvorcami 
rozhodnutí

• inovatívny prístup vylepšuje výsledky dolovania textu ich kombináciou s 
výsledkami predvídania a dynamického modelovania systému

Dolovanie textu
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Správca témy: Klaster sémantickej podobnosti
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• ak sa projekt realizuje skutočne participatívnym spôsobom, výsledkom 
sa stáva proces kolektívneho učenia sa, ktorý vedie k silnejšiemu 
záväzku ku konečným výsledkom. PoliRural interpretuje participatívne
predpovede ako silnú kombináciu strategických predpovedných 
spravodajských informácií, tvorby zmyslov, vízií, vývoja scenárov a 
modelovania systémov, ktoré sú spojené s hlbokou participatívnou
angažovanosťou, ktorá nie je obmedzená na odbornú komunitu

• budujeme záujmovú komunitu - regionálne skupiny zainteresovaných 
strán - zahŕňajúcu tvorcov politiky, odborníkov, poľnohospodárov, 
vidieckych obyvateľov a nových účastníkov (regionálny panel)

Participatívne predvídanie pri  
mapovaní vidieckej politiky
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• nástroj ako systémové dynamické modelovanie (SDM) sa používajú na 
skúmanie alternatívnych budúcich vízií pre vidiecke oblasti na základe 
scenárov využívajúcich participatívny prístup, ktorý podporuje vysokú 
úroveň zapojenia zainteresovaných strán

• SDM v priebehu času skúma príčiny a účinky a pripúšťa, že komplexné 
interakcie a spätná väzba medzi subsystémami sa nevyskytujú súčasne a 
nie sú pozorovateľné v rovnakom priestore 

• https://semex.io/

Dynamické modelovanie 
systému

https://semex.io/
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SWOT Analýza
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VÍZIA

Zvýšiť atraktívnosť vidieka, blahobyt súčasného vidieckeho obyvateľstva a 
prilákať nováčikov, pri zachovaní symbiózy medzi mestom a vidieckymi 
oblasťami, zavedením politík odrážajúcich potreby miestnych 
podnikateľov a dopyt miestneho obyvateľstva a zároveň ochranu 
životného prostredia a biodiverzity.

Zavedenie nového spôsobu rozhodovania a vykonávania verejných 
politík v spolupráci a konzultácii so všetkými zainteresovanými stranami 
vo všetkých fázach. 
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• v čase 1.2.2020 do 1.3.2020 v 12 pilotných regiónoch súčasne

• 7 tematických okruhov:

• dostupnosť verejných a iných služieb

• rekreačné a spoločenské aktivity

• životné podmienky, kvalita života a životný štandard

• demografický a ľudský kapitál

• podnikanie, ekonomika a inovácie

• sociálne a kultúrne aspekty vidieckych oblastí

• životné prostredie a biodiverzita

Dotazn íkový

prieskum
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7. INSERT TITLE 1

• 157 respondentov:

SWOT ANALÝZA

ženy ; 49%

muži; 51%

ženy muži

5

58

1417

13

6

44

tvorca politík vidiecka populácia nedávno prisťahovaný

potencionálny nováčik expert inovátor

iné
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• pomáha porozumieť tomu, čo robí vidiecke oblasti a profesie atraktívne alebo
neatraktívne pre usadené obyvateľstvo, ako aj pre nedávnych alebo potenciálnych
nováčikov

• poskytuje cenné informácie o tom, ktoré aspekty atraktívnosti vidieka je potrebné posilniť
alebo zlepšiť a ktoré sú už na dobrej úrovni

• 7 tematických okruhov bolo zoradených podľa priorít a v rámci nich identifikované
prioritné témy

SWOT ANALÝZA
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Priority vidieka
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Dotazníkom identifikované prioritné témy

boli konzultované a doplnené s aktérmi na

vidieku v rámci panelu PoliRural

W O R K S H O P

Celkovo bolo spolu identifikovaných 64

prioritných tém, ktoré boli zúžené na 32
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• 32 prioritných tém bolo konzultovaných so starostami obcí, primátormi miest

a VÚC a výstupom je 6 prioritných tém :

• zlepšiť vhodné možnosti bývania vo vidieckych oblastiach

• zlepšiť kvalitu poskytovania verejných služieb

• zvýšiť počet živých komunít a miestnych aktivít zameraných na občanov,

vrátane podpory miestnych organizácií propagujúcich regionálne špeciality,

remeslá, tradície

IDENTIFIKÁCIA TOP PRIORÍT
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Definícia

Atraktívnosť vidieka to je udržateľná vidiecka komunita s prístupom
k vysokokvalitným verejným službám, prosperujúce a rozmanité miestne
hospodárstvo, v ktorom sú činnosti súvisiace s poľnohospodárstvom doplnené
udržateľným cestovným ruchom a inými formami zamestnania na vidieku
a atraktívnou, ekologicky bohatou a prístupnou krajinou, v ktorej životné
prostredie a biodiverzita sú zachované a posilnené.

ATRAKTÍVNOSŤ VIDIEKA
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Aktualizácia definície atraktívnosti vidieka  na základe analýzy regionálnych 
potrieb a získaných SWOT analýz.

Analýzou výsledkov budeme hľadať  odpovede na otázky:

„Čo sa zmenilo na regionálnej úrovni?“  

„Aké podobnosti / rozdiely sa dajú zistiť z porovnania medzi pilotmi projektu ?“ 

A ako výsledok ponúkneme novú definíciu „Atraktívnosť vidieka je…“

ĎALŠIE KROKY
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