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Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať  

do  kráľovského historického mestečka,  

ktoré sa rozprestiera na severovýchode Slovenska, 

 a ktoré je známe vo svete ako významná lokalita  

svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. 

 

Pripravujeme pre Vás v dňoch  

29. – 31. mája 2012  

LeaderFEST 2012  

- medzinárodnú udalosť s nádychom vidieckeho čara. 

 
Ide už o 3. ročník stretnutia zástupcov MAS a ďalších aktérov rozvoja vidieka, 
pracujúcich metódou Leader.  Konferencia nadväzuje na predošlé dva ročníky, 
ktoré sa konali v Českej Republike v rokoch 2009 v Hradci nad Moravicí 
s účasťou 8 európskych krajín, a  v roku 2011 v Štramberku, kde hostili až 12 
krajín Európy, pričom aktivita naberá putovný charakter.  
                        
   

                                                      Hradec nad Moravicí, ČR                                Levoča, SR:  29. – 31.5.2012  

                                                       18.-19.6.2009 

 

 

 

 
Štramberk, ČR  
17.-18.5.2011 
                                                                                                                            

                                    

http://www.youtube.com/watch?v=CzOLxrOdjWs                      
  

        http://www.levoca.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=6690   

http://www.youtube.com/watch?v=CzOLxrOdjWs
http://www.levoca.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=6690
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Predbežný program – aktualizovaný ku dňu 24.4.2012: 

 

Utorok 29. 5. 2012 
14:00 – 24:00 

 Ubytovanie účastníkov konferencie  

 Inštalácia výstav a stánkov na jarmok 

 Prehliadka mesta a územia MAS LEV, voľný program , program so sprievodcom  

 Večera a večerné neoficiálne stretnutie účastníkov  s malou kultúrnou vložkou 

 

Streda 30. 5. 2012  
 9:00 – 24:00 

 Oficiálne zahájenie LeaderFESTU 2012 na Námestí Majstra Pavla  

 Tematicky zamerané workshopy A - D (priestory Mestského divadla a kongresovej sály 

divadla), tematicky zameraný workshop E – priestory Mestskej radnice: 

 

     Workshop A)  Hlavná téma:  Metóda Leader ako nástroj východného partnerstva 

Podtémy: budú doplnené, lebo téma workshopu sa aktuálne vytvorila na podnet ČR   

partnerov 

 

Workshop B)  Hlavná téma: Miestne a regionálne produkty a služby, Perspektívy 

ekologického hospodárstva 

Podtémy: Regionálna značka a marketing. Bioprodukty a biopotraviny.                           

Marketing predaja a pod.; Predaj z dvora. Problematika samostatne                                      

hospodáriacich roľníkov a  mladých poľnohospodárov. Ekopodnikanie            

v podmienkach EÚ a pod. 

 

Workshop C)   Hlavná téma: Vidiecky cestovný ruch  

      Podtémy: Endogénny potenciál územia. Marketinogé know-how. Agroturizmus  a pod. 

 

Workshop D)  Hlavná téma:  Mládež a miestni obyvatelia -  aktívne prvky verejno-

súkromného partnerstva 

Podtémy: Projekty mládeže. Dobrovoľnícke služby. Participácia a spolupráca na                                  

všetkých úrovniach. 

 

     Workshop E)   Hlavná téma: Vaša obec – naša obec  

     Podtémy:            Zvyky, jedlá, tance typické pre obec (región). 

                      Rozmanitosť ľudovej kultúry v rámci Prešovského kraja. 
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         Pracovné príležitosti na vidieku. 

 

Horizontálna - prierezová téma všetkých workshopov: Projekty spolupráce 

 

 

 

Sprievodný program  

 
 Jarmok tradičných remesiel a lokálnych i regionálnych produktov  a služieb. 

 Kultúrny program – vystúpenia folklórnych a divadelných súborov, či jednotlivcov. 

 Voľné vstupy a prehliadky mestských kultúrnych pamiatok a múzeí. 

 Slávnostný raut a spoločenský večer pre účastníkov workshopov a konferencie. 

 

Štvrtok 31. 5. 2012 
 9:00 – 14:00 

 Konferencia „Integrovaný prístup pre aplikáciu metódy Leader po roku 2013“ 

Zoznam prezentujúcich a predbežné témy: 

1) Ing. Malvína Gondová – riaditeľka NSRV SR ako partner a spoluorganizátor 

konferencie 

2) Ing. Andrea Hradiská, PhD. – predseda MAS LEV, o.z., predseda NSS MAS 

                    autor dizertačnej práce  „Financovanie rozvoja vidieka prístupom leader“ 

3) Ing. František Winter - predseda NS MAS ČR – spoluautor viacerých dokumentov 

4) Ing. Jiří Krist - podpredseda NS MAS ČR, vedúci pracovnej skupiny „Vize 

a Rozšíření“, autor dokumentu "Národního Strategického plánu Leader 2014+" 

5) Jan Florian - podpredseda NS MAS ČR, vedúci pracovnej skupiny Leader, autor 

dokumentu "Komunitně vedený místní rozvoj v praxi České republiky“ 

6)Doc. Ing. Mária Fáziková, CSc., "Prínosy prístupu LEADER pri budovaní sociálneho 

kapitálu na vidieku" 

 

 

 .... a ďalší  

        

 Diskusia, závery a komuniké  LeaderFEST 2012  

 Slávnostné ukončenie a záver 

 Obed  

 

Prezentujúci  a ich príspevky budú priebežne doplnené, aktualizované a časovo 

rozvrhnuté. 
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Informácie pre účastníkov 
 

Týmto chceme požiadať všetkých účastníkov konferencie o zarezervovanie si termínu 

účasti do 31. 3. 2012 formou prihlášky. Neskoršie rezervácie môžu znamenať ubytovanie vo 

vzdialenejších ubytovacích zariadeniach z dôvodu kapacitných možností ubytovania vo 

vzťahu k predpokladanému počtu účastníkov.  

Jednolôžkové izby sú rovnako kapacitne obmedzené. Preto v prípade požiadavky na 

jednolôžkovú izbu je nevyhnutné počítať s príplatkom za ubytovanie  10 €.  

Rezerváciu ubytovania zabezpečujte na hradiska@maslev.sk. Individuálne rezervácie priamo 

v ubytovacích zariadeniach nie sú možné. 

Tlmočenie bude zabezpečené v jazyku anglickom a poľskom a to na konferencii i na 

workshopoch A - D. V prípade workshopu E) tlmočenie nie je zabezpečené. 

Žiadame účastníkov, aby v termíne do 31. 3. 2012 nahlásili i záujem vystúpiť s vlastnou 

prezentáciou a to uvedením mena vystupujúceho, témy príspevku a worskhopu. 

 

Účastnícky poplatok: 

1. Deň (29. 5. 2012)      30 €     

2. Deň (30. 5. 2012)    100 € 

3. Deň (31. 5. 2012)       20 € 

Všetky dni spolu: 150 €/1 osobu. 

Príplatok na jednolôžkovú izbu 10 €. 

 

Účastnícky poplatok v sebe obsahuje: 

Ubytovanie, stravovanie,  ochutnávky regionálnych produktov, voľné vstupy do kultúrnych 

pamiatok, voľný vstup na jarmok, účasť na uvítacom programe a spoločenskom raute. 

Výdavky na LeaderFEST 2012 sú oprávneným nákladom pre miestne akčné skupiny 

v rámci programu Leader. Úhrady je potrebné uskutočniť do 15. 4. 2012. 

Pre záujemcov vieme pripraviť i fakultatívne výlety do územia MAS LEV.  Je potrebné nahlásiť 

predbežný záujem, poplatok nie je súčasťou účastníckeho poplatku a bude potrebné ho 

uhradiť priamo na mieste.  

Podrobnosti týkajúce sa presného programu konferencie a workshopov a prezentácií 

budú priebežne aktualizované a spresnené. Sledujte na stránke www.maslev.sk !! 

mailto:hradiska@maslev.sk
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