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Zaujímavé podujatie sa konalo koncom apríla v Bruseli, ktorého účastníkmi boli pozvaní 

zástupcovia z národných rozvojových sietí, riadiacich orgánov, Európskej komisie, vidieckych 

organizácií a miestnych akčných skupín. Európska sieť rozvoja vidieka (ENRD) ako organizátor 

aktivity umožnila participovať aj našim miestnym akčným skupinám. Preto sme sa spoločne 

so zastupiteľkou NSRV Ing. Annou Molnárovou, PhD. aj zastupiteľkou MP SR Ing. Zuzanou 

Schottertovou vybrali na veľmi akčné dva dni do víru európskeho diania. Za MAS SR  boli 

účastnými Bc. Peter Fiala (MAS Podhoran), Mgr. Drahomíra Prieberová (MAS Zlatá cesta), 

Ing. Katarína Pjatáková (MAS LEV, o.z.). Na stretnutí sme neboli sami a približne ďalších 250 

predstaviteľov MAS z 27 európskych krajín s nami zdieľali spoločné úlohy a program. Okrem 

toho ďalších 150 ľudí zastupovalo ostatné orgány. Týchto cca 400 ľudí prišlo kvôli týmto 

hlavným zámerom: vytvoriť nové partnerstvá pre konkrétne projekty spolupráce, vymeniť si 

skúsenosti z implementácie a dozvedieť sa viac o tom, ako pripraviť integrované stratégie 

pre budúce obdobie a ako ich čo najefektívnejšie a najkvalitnejšie realizovať. 

Prvý deň sme sa venovali Výstave sieťovania a spolupráci, kde mali svoj priestor všetky MAS 

na prezentáciu svojich regiónov a tiež produktov z nich. Každý mal možnosť osloviť a zaujať 

vlastnou zvolenou formou. Súčasťou dňa bol otvárací ceremoniál a panelové diskusie 

významných hostí ako Pedro Brosei z EK (DG AGRI), Petri Rinne z asociácie ELARD (European 

LEADER Association for Rural Development), Marina Brakalova and Ryan Howard 

reprezentujúci MAS z Bulharska a Írska, Hans-Olof Stålgren zo Švédska (National Rural 

Network) a Ursula Budzich-Szukala z organizácie FARNET (the European Fisheries Areas 

Network). 

Ďalší deň sa paralelne konali dva workshopy, v ktorých za okrúhlym stolom vždy po cca 

piatich  prítomných z rôznych MAS, organizácii a krajín riešili otázky v oblastiach tvorby 

lepších miestnych rozvojových stratégií a ich implementácie. Počas jednotlivých častí a typov 

otázok sa pracovné skupiny priebežne menili. Počas toho mali ešte MAS vyčlenený 

individuálny priestor pre následné diskusie k návrhom na nadviazanie medzinárodnej 

spolupráce. 

 

 

 



SUMÁR 

„Podujatie Leader Event 2012 umožnilo miestnym akčným skupinám z rôznych krajín sa stretnúť 

a organizátori nám vytvorili príležitosť pre nadviazanie nových spoluprác, prípadne doformovať už 

existujúce nadnárodné partnerstvá, odprezentovať sa v  propagačných stánkoch. Zároveň 

inovatívnym spôsobom boli pre nás pripravené workshopy, kde sa veľmi aktívne zapájali všetci 

účastníci a riešili sme otázky týkajúce sa budúcnosti Leadra, príprav stratégií rozvoja územia, či 

predpokladov ich najlepšej implementácii. Zaujímavou bola aj panelová diskusia formou „chat show“, 

kde sa výrazne interaktívnou formou diskutovalo  medzi pozvanými hosťami a obecenstvom ohľadne 

výraznejšieho postavenia a zavádzania prístupu Leader. Celé pracovné rokovanie malo nádych 

príjemnej atmosféry a pre mňa osobne to bola veľká skúsenosť a som vďačná za pozvanie.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























 


