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Souhrn problematiky

Účelem metodiky  je  přispět  k  implementaci  konceptu  Venkov 3.0  v  rámci  rozvoje  venkova  v  České
republice.  Za  tímto  účelem je  představena podstata  tohoto  konceptu  a  základní  podmínky  pro  jeho
implementaci na národní, krajské a lokální úrovni. Zvláštní pozornost je přitom věnována roli Místních akčních
skupin,  kterým metodika  poskytuje  přímou oporu  pro  implementaci  konceptu  Venkov 3.0  v  rámci  přípravy  a
provádění jejich komunitně vedené strategie rozvoje v rámci příslušného území.

Inovativnost předložené metodiky vyplývá ze tří skutečností. (1) Koncept Venkov 3.0 zatím nebyl podrobněji
prozkoumán v kontextu českého venkova. Předložená metodika ukazuje, jak převést ryze teoretický (a značně
abstraktní)  koncept Venkov 3.0 do konkrétní  podoby,  aby byl  dostupný aktérům venkovského rozvoje  v
praktické formě. (2) Metodika vznikla s využitím transdisciplinárního přístupu, tedy v přímé spolupráci s
partnery z praxe. (3) Metodika přenáší koncept regionálních inovačních systémů do prostředí venkova.

Vlastní  text  metodiky  je  strukturován  následujícím  způsobem.  Na  začátku  jsou  stručně  vysvětleny  základní
koncepty, se kterými jsme pracovali. Poté následuje podrobný popis hybných sil a inspirace k jejich využití v
prostředí českého venkova. V závěrečné části metodika poskytuje základní vodítka pro implementaci konceptu
Venkov 3.0 pro jednotlivé skupiny aktérů, kteří se zabývají rozvojem venkova v praktické i politické rovině.

Účelem této metodiky není poskytnout návod, jak přivést moderní technologie k obyvatelům venkova a „vylepšit“
tak jejich život, ale spíše nabídnout informace místním aktérům a odborníkům ve veřejné správě k tomu,
aby se snadněji zorientovali v rychle se měnícím prostředí a při plánování a realizaci rozvojových politik
mohli  vzít  v  úvahu očekávané socio-technické změny,  které lze  s  velkou mírou pravděpodobnosti
očekávat.  Kvalifikovaný  přístup  v  této  oblasti  může  být  nakonec  tím,  co  rozhodne  o  tom,  jak  se  tyto  změny
promítnou  do  budoucí  podoby  venkova  a  jak  –  a  to  je  důležité  –  ovlivní  kvalitu  života  místních  obyvatel.
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