„Potulky regiónom MAS LEV“ s ukážkami príkladov dobrej praxe
V dňoch 12. - 13. 4. 2011 k nám zavítali predstavitelia slovenských MAS, aby v prvý deň stretnutia
rokovali o svojej neformálnej sieti, ktorá by, v skratke povedané, mala riešiť spoločné záujmy
a potreby MASiek vo vzťahu k národným a európskym orgánom.
Túto udalosť sme preto využili na to, aby sme predstavili náš región MAS LEV a vzájomne sa lepšie
spoznali, i navzájom si vymenili už nadobudnuté skúsenosti v procese realizácie osi 4 Leader. Preto
sa po rokovaní členov NSS MAS predstavilo hosťujúce združenie LEV prostredníctvom prezentácie
manažérky MAS LEV Ing. Kataríny Pjatákovej, ktorá prítomným ozrejmila dôležité leadrovské aktivity
vykonávané v levom území a obrátila pozornosť od nutnej administrácie pri implementácii ISRÚ
k ďalším potrebným úkonom súvisiacich s dosahovaním kvalitatívnych cieľov, poukázala na
naliehavosť práce s ľudským kapitálom a budovaním ľudských kapacít pre dosiahnutie požadovaných
efektov v regióne. Podčiarkla tiež náročnosť byrokratického systému a problémy, s ktorými deň čo
deň so svojimi členmi bojujú.
Došli sme tak k diskusii o bariérach, ktoré musíme prekonávať, k spoločným otázkam, ktoré by sme
mali riešiť, ale tiež k prednostiam jednotlivých MAS. Na to sme prejednali s pánom predsedom NS
MAS ČR Bc. Františkom Winterom situáciu v českom programe Leader a inšpirovali sa k ďalším
úkonom. Informačne sme sa tak pripravili na ďalší spoločný čas a v stredu 13.4.2011 v načatých
témach pokračovali. V teréne sme sa utvrdili, že interaktívna práca s aktérmi regiónu je veľmi
dôležitou. Orientovanie bolo súčasne zamerané na existujúci potenciál a možnosti jeho využitia. Vo
vybraných obciach sme s pracovnou skupinou strávili hodnotné chvíle a videli, že v každom teritóriu
sa intenzívne hľadajú možnosti aj riešenia, čomu napomáha práve prístup zdola nahor a princíp
partnerstva, ktoré od roku 2007 uplatňujeme v municipalitách.
Na sklonku dňa sme sa rozlúčili s nádejou, že nájdeme príležitosti takto postupne spoznať i ďalšie
územia a činnosť MASiek.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa do programu zapojili, či už ako organizátori, alebo ako účastníci!
Zopár fotografií nižšie dokumentuje túto udalosť.

Obec Nemešany - Dom remesiel, multifunkčné využitie objektu, spoločenské udalosti, pravidelné
organizovanie stretnutí s občanmi, podpora záujmových krúžkov pre rôzne vekové kategórie,
realizácia projektov z osi 4

Obec Granč - Petrovce - Športové ihrisko, realizácia projektov z osi 4, ukážka partnerstva
súkromného a verejného sektora, regionálny producent pečiva, vyhliadky do budúcnosti, športové
zázemie obce a zrealizované investície, príprava služieb pre CR

Pekáreň Slovnormal, s.r.o. Granč - Petrovce

Väčšinový spolumajiteľ firmy Slovnormal, s.r.o – Milan Ondruš

Ubytovňa Granč - Petrovce

Obec Dúbrava – investície zrealizované v obci, využitie OcÚ, Kultúrneho domu, kultúrne podujatia
nadregionálneho významu, ochutnávka tradičného jedla, rozvoj služieb pre vidiecky turizmus,
zapojenie obyvateľov do aktivít obce

Obec Doľany – Spoločenská miestnosť ku kultúrnemu domu, investície v obci, OcÚ, kultúrny dom,
špecifiká samosprávy, možnosti a bariéry rozvoja

Rómska škôlka v obci Doľany

Miestna časť Doľan - Roškovce – rómska osada

