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Tisková zpráva

V Praze se bude hovořit o rozvoji venkova po roce 2014

Komunitně vedený místní rozvoj v praxi České republiky aneb Rozvoj venkova po roce 2014 bude
tématem stejnojmenné prezentace, kterou pořádá 26. března v Evropském domě v Praze Národní
síť Místních akčních skupin (NS MAS) ČR ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR.
Organizátoři se pokusí odpovědět mimo jiné na otázky, jakým směrem se bude rozvoj venkova po
roce 2014 ubírat, z jakých zdrojů se bude financovat nebo jak se může při rozdělování peněz
využít osvědčená metoda LEADER. Prezentace je určena především pro zástupce ministerstev,
regionálních rad, krajů a střešních nevládních organizací.
„Chceme reagovat na návrhy nařízení pro období 2014-2020, které zveřejnila Evropská komise v říjnu
loňského roku. Tyto návrhy, vycházející z tzv. Barcovy zprávy a strategie Evropa 2020, kladou důraz na
rozvoj vycházející z daného místa (place-based development) a na propojování všech finančních
nástrojů. Jedním z navrhovaných metod je tzv. komunitně vedený místní rozvoj, který navazuje na
metodu LEADER používanou již po více než sedm let i v České republice. V rámci Národní sítě Místních
akčních skupin ČR jsme se proto pokusili shromáždit naše doporučení k uplatnění metody LEADER
v následujících letech. Jsme přesvědčeni, že venkovská partnerství obcí, neziskových organizací a
podnikatelů jsou schopna připravit kvalitní strategie a koordinovat rozvoj svých oblastí. Proto chceme
naše náměty, jak využít metodu LEADER v rámci komunitně vedeného místního rozvoje, prezentovat
zástupcům ministerstev a krajů, ale i poslancům a senátorům a partnerským nevládním organizacím
a pokusit se je včlenit do příprav návrhů budoucích operačních programů,“ řekl místopředseda NS
MAS ČR Jan Florian.
NS MAS na setkání představí svá doporučení pro implementaci komunitně vedeného místního
rozvoje v období 2014-2020. Setkání uvede pan Jan Michal, vedoucí Zastoupení EK v ČR. Úspěch
metody LEADER v EU shrne ve svém příspěvku zástupce Evropské komise Pedro Brosei.
Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru LEADER jako nástroj pro rozvoj
venkova přednese jeho člen Roman Haken.
Metoda LEADER se v Evropské unii používá už od roku 1991. Klade důraz na spolupráci místních
společenství a partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů při řešení
problémů daného regionu. Hlavním reprezentantem hnutí LEADER v České republice je NS MAS,
která sdružuje 133 z asi 150 existujících MAS v ČR.
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