Zpráva z pracovní cesty
PREPARE Gathering 2011 in Serbia
Datum: 29. 6. – 1. 7. 2011
Místo: Zlatibor, Srbsko
Účastníci z PS Mezinárodní spolupráce NS MAS ČR: J. Polášek, P. Kulíšek, A. Čarková, L. Nevečeřelová
Program jednání: v samostatném dokumentu

Obsah jednání
První den programu – 29.6.2011
Třídenní program měl za cíl představit cílovou zemi a přispět ke zvýšit zapojení místních obyvatel a
organizací do rozvoje venkova a síťování.
V rámci programu prvního dne proběhly prezentace Srbského ministerstva pro zemědělství a dalších
institucí zabývající se rozvojem venkova v Srbsku (z důvodu zdržení na cestě jsme se nezúčastnili).
Odpolední program byl zaměřen na představení potenciálu (zejména pro venkovský cestovní ruch) Místní horská úzkokolejka (Šarganska osmica) a nově vybudovaná „tradiční vesnička“ pro ubytování
(Drvengrad).
Druhý den programu – 30.6.2011 - SKUPINA 1 (Účast J. Polášek)
V rámci druhého dne byly představeny projekty rozvoje venkova:
1. Ethno –complex „Sunčana reka“ – agrofarma u řeky Drina – zakládající člen místní MAS –
cestovní ruch včetně organizace vlastních akcí a aktivit – ubytování v chatkách – pokus o
„Etno design“ – celkem 62 lůžek + 150 v dojezdové vzdálenosti.
2. Přírodní rezervace „Zasavica“ – jediná (z osmi celkem) přírodní rezervace, která je již 15 let
spravována neziskovou organizací – zaměřeno na původní druhy z oblasti – včetně následné
produkce místní produkce a provozu kempu
3. Prohlídka města Sremski Karlovci - je zde první základní škola v Srbsku a místo důležité
z církevního hlediska
4. Muzeum včelařství Sremski Karlovci - Návštěva podpořeného projektu – včelařství a
zpracování medu včetně vybudovaného muzea, vinařství
Třetí den programu – 1.7.2011 – Tématické skupiny
1. Prezentace US Aid – finančního nástroje pro rozvoj venkova v Srbsku
2. Tématické skupiny (účast J. Polášek na TW 7 – Budoucnost SZP) – shoda na potřebě podpory
LEADER pro další období a přenos zkušeností z EU do dalších zemí.

Závěr
Srbsko je v současné situaci zhruba jako v ČR před 20 lety z hlediska vybavenosti, cen, služeb.
Nicméně díky mnoha společným prvcích v minulosti si přejí spolupracovat s ČR – ČR zde má velmi
dobré jméno.
ČR je již považována za zkušenou „EU zemi“, ze které je možné vyvážet know-how pro rozvoj venkova
v zemích bývalé Jugoslávie. Je zde potenciál pro navazování spolupráce s rozvojovými organizacemi –
vzhledem k absenci financování je zakládání MAS teprve na začátku.

V Malenicích dne 11.7.2011
Ing. Jaromír Polášek

