Zápis z pracovní cesty v Marseille
Termín: 25. – 26. září 2012
Místo: Hotel de Région, Place Jules Guesde 27, 13481 Marseille, Francie
Účastníci: Radim Sršeň, Gustav Charouzek, Michala Borečková
Program 25. 9. 2012
9:00 – 9:30
Uvítání a prezentace regionu
9:00 – 11:00 5. jednání Rady ELARD
Program jednání:
- schválení zápisu z posledního jednání a projednání otázek na něj navazujících
- korespondence
- stručná zpráva Prezidenta o činnosti
a) jak LEADER a CLLD přispívají k naplnění Strategie EU 2020
b) potenciální role ELARDu při rozšiřování projektů na bázi LEADERu
v Mozabbiqu
- stručná zpráva Viceprezidenta o činnosti
a) účast na semináři LEADER
- stručný přehled o Leadru v členských zemích ELARDu
- ELARD & ENRD
a) podvýbor LEADER& koordinační výbor – všeobecný přehled
b) výsledky Focus Group 4 „Lepší místní rozvojové strategie“
- další předsednictví v ELARDu, leden 2013 – prosinec 2014
a) prezentace kandidátů a jejich plány pro ELARD
- návrh na změnu statutu ELARDu
- finanční otázky ELARDu
a) finanční zpráva za období 7. 12. 2011 až 25. 9. 2012
b) neuhrazené členské poplatky za rok 2012
- projednání přijatých žádostí sítí, které chtějí vstoupit do ELARDu
a) Slovenská síť LEADER
b) Chorvatská síť LEADER
- organizační věci
a) přemístění kanceláře ELARDu v Bruselu
b) termín pro další jednání
Poznámky k jednání ELARDU: Radim představil Česko jako uchazeče o předsednictví v Elardu pro
další období. Navrhl možnost řešení přemístění kanceláře ELARDu do prostor v Českém domě.
K možnosti financování předsednictví v dalším období – finance MZV jsou v jednání, podpora prostor
- Český dům (nutno projednat)a vznesl dotaz, zda by bylo vhodné financovat i pomocí DG Agry (???).
V případě získání financí by se ČR ucházela ráda o předsednictví ELARDu. Protikandidát na
prezidentství Dánsko, vystoupilo také aktivně k podpoře předsednictví. ČR i Dánsko slíbilo na další
jednání ELARDu v prosinci 2012 prezentaci priorit. Za přípravu priorit zodpovídá skupina mezinárodní
spolupráce a Radim Sršeň.

11:15 – 13:00 1. Blok
- Pokrok v implementaci LEADERU v členských státech EU (Pedro Brosei)
- Přivítání prezidentem ELARDU Petri Rinne a prezentace nejnovějších aktivit a
postavení ELARDU
- Implementace LEADERu ve francouzských zámořských regionech (Claude Petit a
René Noel z francouzských LAG Martinique a Guadeloupe)
- příklady úspěšné implementace LEADERu z Finska (Raisa Ranta – LAG Karhuseutu a
Liisa Häme – Päijänne LEADER LAG)
14:30 – 15:00 Vystoupení Vicepresidenta regionu PACA a presidenta francouzského LEADERu
(Céciel Helle a Marc Bonnard)
15:00 – 16:30 LEADER 2014 – 2020
Projednání návrhů a úvah vztahujících se k lepší implementaci budoucího programu
s partnery. Problémy nyní a v budoucnosti: CSF, více fondové financování, partnerské
dohody atd. (M. Boulnois, C. Helle)
16:30 – 18:00 Jaká je role LEADERu v budoucím programovacím období v regionálním rozvoji ve
Francii ve vztahu k „EU 2020“ (JL Josefp, JP Dufot, Dimitriou, M. Bonnard)
18:00
Shrnutí závěrů z jednání ohledně LEADERu 2014 – 2020
20:00
Večeře ve starém přístavu v Marseille (neformální večere)
Poznámky: Večer neformální setkání a loby za předsednictví a také vysvětlení praktik českých MAS
založených na článku z Lidových novin. Projednání organizačního zajištění Open Days v Bruselu.
Program 26. 9. 2012
9:00 – 10:00 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) v praxi
- Využití CLLD a jeho vedoucí úloha v příštím programovém období (Petri Rinne)
- Budoucnost CLLD v České republice – Radim Sršeň (poukázání na plošné využití
LEADERu v ČR – zaplňování bílých míst; standardizaci MAS; hodnocení MAS;
vícefondové financování atd.)
- Další tematické šíření metody LEADER – v kontextu s rybolovnými oblastmi (FLAGy –
Monica Burch – FARNET)
- Šíření metody LEADER v městských oblastech – Irský model (Ciaran Reid)
10:00 – 12:00 LEADER mimo Evropu
- Příklady z Mozambique a Turecka (Petri Rinne, Vianne Ailloud)
- Prezentace Evropského programu politiky sousedství pro zemědělství a rozvoj
venkova (ENPARD) – JP Pelissier
- Nadnárodní spolupráce a způsoby, jak ji zlepšit v příštím programovém období +
koutek pro nadnárodní spolupráci (Judit Torok a Marina Brakalova, Severine
Bressaud)
Poznámky k jednání: Mosambik LEADER je o zpřístupnění zdrojů a umožnění zapojení, v EU je to o
aktivaci lidí. Osvědčili se mikroprojekty nejsou zajímavé pro lobbisty a pro mafiány, zamezení
korupce. Velká míra kontroly nezbytná. Malé peníze dělají dostatečně velký pokrok v rozvoji regionu.
Možnosti ENRD Contact point - zprostředkování partnerského propojení, panel spolupráce,
kooperation meetings … využití webu ELARD.

