Tlačová správa
(Spišská Belá, 15. februára 2013) Zástupcovia miestnych akčných skupín (MAS), verejnosúkromných partnerstiev a ďalších inštitúcií neziskového sektora pôsobiacich na
území Prešovského kraja diskutovali spoločne so zástupcami Oddelenia regionálneho rozvoja
Prešovského samosprávneho kraja na svojom druhom stretnutí v tomto roku na témy
integrovaného rozvoja vidieka. Aktuálne prioritnou témou je spoločný postup pri príprave na
nové programové obdobie Európskej únie na roky 2014-2020 a snaha, aby sa pri definovaní
priorít programových dokumentov na národnej úrovni nastavili pravidlá tak, aby umožnili
efektívne využívať navrhované nástroje Európskej únie špecificky pre rozvoj vidieckych
oblastí a to predovšetkým integrovaným prístupom vychádzajúc zo stratégie Európa 2020.
Prešovský kraj z hľadiska hustoty osídlenia je v ponímaní štandardov Európskej únie typickým
vidieckym územím vrátane horských oblastí.
V súlade s aktuálne schválenými strategickými dokumentmi vlády Slovenskej republiky
k príprave nového programového obdobia a vychádzajúc z aktuálnych návrhov nariadení
Európskej únie účastníci stretnutia vyjadrili nevyhnutnosť v podmienkach Slovenskej
republiky čo najrýchlejšie zadefinovať mechanizmus implementácie integrovaných nástrojov
územného rozvoja - Integrovaných územných investícií (IUI) a Komunitne riadeného
miestneho rozvoja (CLLD) tak, aby sa zabezpečil požadovaný územný priemet pre podporu
rozvojového potenciálu na regionálnej a miestnej úrovni.
Začiatkom marca sa plánuje uskutočniť tretie stretnutie, opätovne na pôde Prešovského
samosprávneho kraja spolu, kde s pracovníkmi oddelení regionálneho rozvoja ďalších
samosprávnych krajov sa aktéri miestneho a regionálneho rozvoja v Prešovskom kraji
spoločne podelia o doterajšie skúsenosti pri využívaní prístupu LEADER, ktorý predstavuje
najosvedčenejšiu metódu rozvoja vidieckych oblastí na území celej Európskej únie.
______________________________
Miestne akčné skupiny (MAS) predstavuje verejno-súkromné partnerstvo, ktoré vzniká ako
inštitucionalizované partnerstvo verejného a súkromného sektora vrátane občianskeho
a neziskového, ktoré pôsobia na určitom území. Prostredníctvom MAS sú do praxe
zavádzané princípy prístupu Leader v záujme miestnej komunity smerujúce k integrovanému
rozvoju vidieckeho územia.
Na území Slovenska pôsobí doteraz 29 miestnych akčných skupín s oficiálnym štatútom MAS
(z toho na území PSK sú 4 MAS) a ďalšie desiatky verejno-súkromných partnerstiev
pracujúcich v súlade s prístupom LEADER.
Na území celej Európskej únie pôsobí 2301 MAS, u našich susedov v Českej republike 112,
v Maďarsku ich je 92 a skoro celé územie pokryté princípom LEADER majú naši severní
susedia v Poľskej republike, kde pôsobí až 336 MAS-iek.
Akronym LEADER znamená Liaison Entre Actions de Dévelopement de le Économie Rurale
(spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka). Cieľom prístupu Leader je
podporovať obyvateľov vidieckych oblastí, aby na základe vzájomnej spolupráce na báze
partnerstva prekonali nové problémy, ktorým vidiecke oblasti čelia, aby sa zamysleli nad
dlhodobým potenciálom svojich oblastí a implementovali spoločne vytvorené integrované,
vysoko kvalitné a originálne stratégie trvalo udržateľného rozvoja svojho územia.

Integrované územné investície (IUI) umožnia členským štátom EÚ získať balík peňazí
z niekoľkých prioritných osí jedného alebo viacerých operačných programov na
multidimenzionálnu a medziodvetvovú intervenciu. Medzi kľúčové prvky nástroj IUI patrí: a)
stanovené územie a integrovaná stratégia územného rozvoja; b) balík činností
naplánovaných na implementáciu a c) riadiace štruktúry, ktoré budú nástroj IUI spravovať
Komunitne riadený miestny rozvoj (CLLD – Community-led local development)
CLLD je nový nástroj rozvoja Európskej únie, ktorý sa má využívať špeciálne na subregionálnej
úrovni a ktorý dopĺňa ďalšiu rozvojovú podporu na miestnej úrovni. CLLD môže mobilizovať a
zapájať miestne komunity a organizácie, aby prispeli k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020 v
oblasti inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, v oblasti podpory územnej súdržnosti
a dosahovania konkrétnych politických cieľov

Hlavné ciele komunitne riadeného miestneho rozvoja:
Návrhy CLLD budú:
-

-

-

vyzývať miestne komunity, aby vytvárali integrované prístupy zdola nahor (princíp
LEADER) v podmienkach, keď treba reagovať na územné a mieste problémy, ktoré si
vyžadujú štrukturálnu zmenu;
budovať kapacity komunity a podporovať inovácie (vrátane sociálnych inovácií),
podnikanie a možnosti zmien podporou rozvoja a objavovaním nevyužitého
potenciálu v rámci spoločenstiev a území;
podporovať vlastníctvo na úrovni komunity zvyšovaním účasti v rámci komunít a
budovať zmysel pre zapojenie sa a vlastníctvo, ktoré zvyšujú účinnosť politík EÚ; a
pomáhať viacúrovňovej správe poskytnutím spôsobu, ktorým sa miestne komunity
budú v plnej miere podieľať na určovaní charakteru realizácie cieľov EÚ vo všetkých
oblastiach.
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