3. mezinárodní konference Národní sítě rozvoje venkova
Slovenské republiky
Již tradičně se v posledním měsíci v roce sešly v Senci místní akční skupiny ze Slovenska, Česka a dalších
zemí, k diskusi metodě Leader, jejich úspěších a budoucnosti. Letošní konference se vedla v duchu
Střednědobého hodnocení Programu rozvoje venkova. Konferenci organizovala Národní síť rozvoje venkova
Slovenské republiky (NSRV SR).
V úvodní části konference byly předneseny příspěvky Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova Slovenské
republiky a Zemědělské platební agentury. Hlavním problémem je nedostatečné čerpání financí některých
slovenských MAS. Příkladem byly dvě MAS, které za celou dobu bohužel ještě nerealizovaly přes místní
subjekty ani jeden projekt. Následoval příspěvek zástupce Evropské komise - DG Agri, který shrnul historii
programu z pohledu EU a představil návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o rozvoji venkova.
Účastníci konference byli také seznámeni s prací Evropské sítě pro rozvoj venkova (ENRD) a síťováním
venkova v evropských zemích. Celkově je v EU zřízeno 88 národních/regionálních sítí a je podpořeno 2 308
MAS, které pracují metodou Leader. Nejvíce MAS je Polsku (338), Česká republika je na šestém místě (112)
a nejméně MAS je na Maltě (3).

Svými zkušenostmi přispěla zástupkyně MAS z jednoho z nejsevernějších míst Evropy - Finské části
Laponska. Dále referovali zástupci Ministerstva zemědělství Estonské republiky, Národní venkovské sítě
Maďarska a Celostátní sítě pro venkov České republiky. Ve svých prezentacích hovořili o implementaci
metody Leader v jednotlivých zemích, o územním pokrytí MAS v jednotlivých zemích a o plánování dalšího
programového období.
Národní síť MAS ČR byla na konferenci zastoupena předsedou Františkem Winterem a místopředsedou
Jiřím Kristem, kteří společnou prezentací představili činnost sítě a seznámili s Národním strategickým
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plánem Leader 2014+, který organizace prezentuje jako pohled na budoucnost metody Leader ve
venkovském prostoru. V závěru své prezentace předali symbolický softwarový klíč předsedkyni Národní Sítě
Slovenských MAS (NSS MAS) k realizaci LeaderFESTu, a tímto byla zahájena éra střídání setkání Leaderů
evropských zemí mezi Českou a Slovenskou republikou. LeaderFEST by se měl konat ve východoslovenské
Levoči na přelomu poloviny roku 2012.
Při prezentaci Malvíny Gondové, manažerky Národní sítě rozvoje venkova SR (NSRV SR), byl představen
projekt, který bude realizován ve spolupráci s Celostátní sítí pro rozvoj venkova ČR a je zaměřen na přenos
zkušeností MAS SR a ČR. V návaznosti na již víceletou spolupráci byla v průběhu konference podepsána
partnerská smlouva mezi NSRV SR a NS MAS ČR. Takto formálně zpečetěné partnerství bude využito pro
připravovaný projekt s CSV, který bude organizován také za podpory NS MAS ČR.

V průběhu konference proběhla i diskuze s ministrem zemědělství a rozvoje venkova Zsolt Simonem, který
z důvodu nabytého programu nemohl na konferenci setrvat. Rychlá a přímá diskuze byla na téma plnění
plánu PRV SR a náhled na budoucí období. V programu dále pokračovala prezentace Nitranského
samosprávného kraje, která přiblížila spolupráci úřadu a MAS. Závěrem prvního dne byla prezentace Andrei
Hradiské, předsedkyně NSS MAS a MAS Lev. Ve vystoupení představila organizaci, pohled MAS na
implementaci metody Leader a PRV, a návrhy řešení z pohledu MAS.
Druhý den konference byla v úvodu podepsána partnerská smlouva mezi NS MAS ČR a NSS MAS, a tím
potvrzena spolupráce, která již teď zahrnuje společná jednání a rokování na téma jak by měla
pokračovat metoda LEADER po roce 2013. Celé dopoledne probíhaly workshopy na téma „Jak pokračovat
s implementací metody LEADER v novém programovém období?“. MAS byly rozděleny na malé, střední a
velké dle velikosti území. Poslední skupina byla pro regionální samosprávu a její možnosti v rozvoji území.
Na závěr konference byly odprezentovány výsledky pracovních skupin, které budou využity pro další
vyjednávání s ministerstvem k možným úpravám programu pro toto i následující období.
Fotografie z konference jsou na stránkách www.nsmascr.cz.
Olga Špiková, tajemnice NS MAS ČR
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