
LEADERFEST BYL V ĚNOVÁN OTÁZKÁM ROZVOJE VENKOVA PO ROCE 2014 
 
I v roce 2012 proběhla již zaběhlá akce „LeaderFest“, tentokrát ve slovenské Levoči. 
Akce se v letošním roce zúčastnil předseda sdružení, Ing. Oldřich Žďárský, jehož 
poznatky z celé akce Vám nyní přinášíme: 
 
Hlavním tématem letošního LeaderFestu bylo jak s rozvojem venkova po roce 2014 a jaká  v 
tom bude úloha Leaderu.  
 
Této mezinárodní konference se zúčastnilo 250 účastníků z 10 zemí. Na závěr byla přijata 
společná deklarace k  představě o budoucí podobě venkovské  politiky v EU.  
 
Jednání se zúčastnili - po celou dobu jednání - i delegace z ČR za MMR ing. Vačkář za MZe  
Ing. Dvořáková i SZIF ing. Jirovský a další lidé.  
 
Pracovní jednání byla rozvržena do 4 bloků.   Konkrétně blok A byl komunitně udržitelný 
místní rozvoj - zde se i aktivně účastnil z Finska Petri Rinne, který je předsedou ELARD tj  
mezinárodní org. pro venkov. Blok B - místní a regionální produkty a služby, blok C 
venkovský cestovní ruch a blok D mládež a místní obyvatelé. 
 
Všechny  bloky a vystoupení byly na velmi vysoké úrovni a byla to i výměna zkušenosti z 
realizací různých projektů. Bylo to vělmi podnětné a inspirativni.  
Jako například  bych uvedl např. využití nových technologií v regionálních  informacích vč. 
turistického průvodce v 3D. Velmi zajímavé jsou  možnosti  mezinárodní spolupráce mládeže 
nebo možnost jak se zapojit  do evropské dobrovolnické služby. Také velmi zajímavá byla 
prezentace celosvětového hnutí SLOW FOOD jako protiváhy k fast foodum a pratické 
možnosti i pro venkov. 
 
 Také byla velmi zajímavá informace, že do počtu MASek držíme s Polskem, které jich má 
330 a ČR 150 25 % podíl MASek v EU.             
 
Mně především z celého průběhu nejvíce zaujímali otázky výhledu na tzv. období 2014+. Co 
se týče České republiky, bylo ze strany našeho Ministerstva pro Místní rozvoj prezentováno , 
že v období po 2014 bude po Leaderu resp. po MAS  vyžadována větší profesionalita a 
zároveň větší  obezřetnost, neboť přes MAS půjde více peněz z více fondů a lze očekávat 
větší zájem a tlaky z různých stran. Dále u sídel do 25 tis. obyvatel MMR počítá, že jejich 
podpora půjde přes Leader, tedy přes MAS. Několikrát od různých přednášejících bylo 
poukazováno, že Leader není program, ale nástroj pro systémový rozvoj venkova.  
 
Trvá a bude stále větší požadavek na komunitní rozvoj regionů přímo v praktickém životě, tj. 
uplatňování principu zdola nahoru.  
Velký důraz je v rámci Leaderu kladen na princip partnerství. V rámci tohoto setkání jsem 
vedl jednání s polskou stranou o možnosti spolupráce s polskými MAS.  
Velmi pozitivně na mě jako účastníka působilo kladné hodnocení zahr. účastníků výsledky 
činnosti Leaderu 
v ČR a to se odráželo i v tom, že představitelé MAS ČR ing. Winter, Kriš, Sršeň, Špiková - 
požívali vysoké autority, což je i pro nás velmi dobrý signál. Až na tom foru si člověk 
uvědomil, kolik práce   odvedla NS MAS od roku 2009 především ve vztahu k MZE, SZIF i 
MMR a kolik toho ještě chce a má v plánu.   NS MAS je  spolutvůrcem pravidel a je nedílnou 
součástí celostátní sítě venkova, kde bez MASek by to nešlo. 



 
Závěry pro nás, naší MAS Orlicko: 
- získat co nejlepší hodnocení MAS za rok 2011. Ty co budou mít hodnocení "A" přejdou 
plynule bez problému do období 2014+. 
- podrobit se dobrovolně certifikaci  NS  a tak deklarovat svou kvalitní přínosnou práci 
- realizovat rozšíření působnosti MAS Orlicko na území regionu Orlicko-Třebovsko 
- připravovat ISRU (Integrovanou strategii rozvoje území)+SPL (strategický plán leader) a do 
něj    aplikovat národní strategický plán Leader 2014+ již na rozšířené území tj. Orlicko- 
Třebovska. 
 
Na úplný konec této informace musím říci, že jsem byl velmi mile překvapen budoucnosti, 
perspektivami a potenciálem Leaderu. Je před námi výzva postarat se o svůj životní prostor - 
náš venkov a převzít  odpovědnost. 
        Ing.Oldřich Žďárský 
 


