Leader bez hranic
česko-polská programová a pracovní konference
Ve dnech 21. – 23. listopadu 2012 probíhala v nádherném prostředí jesenických hor, téměř
v jejich turistickém srdci, na Rejvízu, česko – polská konference. Konference se zúčastnili
nejen zástupci místních akčních skupin obou zemí, ale také byla čest přivítat předsedu
ELARDu (evropská síť místních akčních skupin) pana Petri Rinneho z Finska. Kromě
zahraničních hostů se konference zúčastnili také zástupci Ministerstva zemědělství a CHKO
Jeseníky.
Dvoudenní rokování bylo bezesporu zajímavou směsicí výměny zkušeností, společných
návrhů a širokou otevřenou diskusí o blížícím se období 2014- 2020. Zajímavým přínosem
byla účast zástupce místních akčních skupin z Německa, který přednesl vizi Projektu Odra, a
vedoucí správy CHKO Jeseníky paní Michaela Pruknerová, která představila vznikající
geopark Jeseníky.
Předsedové obou národních sítí, české i polské, pánové František Winter a Janusz
Bartczak, představili aktivity obou zemí, zástupce Ministerstva zemědělství paní Zuzana
Dvořáková přiblížila představy o Programu rozvoji venkova v nastupujícím období 2014 –
2020.
Bezchybnou organizací konference, především zásluhou tajemnice národní sítě MAS
slečny Olinky Špikové, skvěle doprovázel v roli moderátora pan Jiří Krist z Místní akční
skupiny Opavsko. Pro všechny české i polské účastníky byla minimální jazyková bariéra, což
byla velká výhoda i v pracovních workshopech, kde byla výstupem řada nových poznatků a
návrhů jak pro rozvoj MAS na národních úrovních, tak i při vzájemné spolupráci.
Velká myšlenka, která zde zazněla, a která by měla být (dle našeho soudu) vyvěšena
v každé MAS: MAS nemá pracovat pro lidi, ale s lidmi a přes lidi.
Společná historie a společná budoucnost – to je velkým atributem česko – polské
spolupráce místních akčních skupin. Loučili jsme se s myšlenkou dalšího setkání, které je
předběžně naplánováno na červen 2013 při příležitosti konání Leaderfestu v Náchodě.
V sekci fotogalérie můžete shlédnout kratičký průřez, který Vám nastíní skvělou atmosféru
česko – polské konference.
Vaše MAS Hlučínsko
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

