Příprava Evropského venkovského parlamentu a zkušenosti s
Leaderem z Rakouska
Datum konání: 7. - 8. dubna 2015
Odjezd: 7.4.2015 4:00 hod
Příjezd: 8.4.2015 23:00 hod
Účastníci PS MS: Gustav Charouzek, Radim Sršeň, Alena Kolářová, Kateřina Boukalová,
Jana Šmotková, Karolína Ortová
Průvodce: Thomas Müller, manažer LEADER

Území LAG Sauwald, město Scharding
Navštívené projekty:
 St. Aegidi The Panorama Road – 9 vyhlídkových bodů (projekt LEADER).
Projekt přispěl k podpoře cestovního ruchu v dané oblasti. Délka trasy je cca 25
km a na vyhlídkových bodech byla realizována díla místních umělců. Umělec je
po celý rok vyráběl v hale (sochy, tabule a další). Po trase každý rok projede na
tisíce návštěvníků, kteří jezdí po regionu například s karavanem, když cestují na
jejich dovolené. O vyhlídková místa se starají většinou starostové obcí, na
kterých jsou vyhlídky umístěny, případně dobrovolníci z obce. Projekt otevřen
v roce 2007. Projekt podpořil především restaurace, občerstvení a ubytování,
jež jsou na cestě, cca 3 krát se ji zvýšila přes léto návštěvnost. MAS mohla
zaplatit člověka, který pracoval na výrobě soch, což český LEADER
neumožňuje.

 Projekt Donauwelt (projekt LEADER) – zážitkovou formou je připravena
ukázka životních podmínek v oblasti Dunaje, lze pozorovat různé formy
vodního života v daném regionu v podzemním akváriu. Různé makety a

názorné ukázky přispívají k snadnému zapamatování informací o tomto území
především u mladé generace. V akváriu je možné pozorovat například jesetery
(cca 2 metry dlouhé), kteří v Dunaji dříve žili, poté dlouhou dobu v Dunaji
nebyli, ale po čase je místní opět objevili a od té doby si jich váží. I díky tomu
vznikl projekt Donauwelt (http://www.donau-welt.at/). Projekt byl financován
z prostředků EU, Horního Rakouska, akademie pro životní prostředí,
společnosti AQA a tržního města Engelhartszell.
 Spolupráce Sauwalderdäpfel (8 malých farmářů) – výroba vodky z brambor,
distribuce a produkce kvalitních brambor a výrobků z nich. Místní producenti
brambor vybudovali jednotné skladovací a distribuční centrum a vyrábí místní
regionální produkty, podnik je atraktivní pro návštěvníky dané oblasti. Všichni
účastníci exkurze si prošli celým procesem výroby, byl jim vysvětlen proces
výroby a přípravy majitelem podniku společně s jeho synem. Destilát se nechá
kvasit a poté se filtruje přes jemný filtrační papír. Následně se destiluje a
nechává se uležet ve skleněných, kamenných nebo nerezových tancích.

Podnik běžně navštěvují celé výpravy s turisty a zájemci o výrobu. MAS mohla
zaplatit agenturu, aby vytvořila branding pro brambory.
 Návštěva kláštera Engelszell (jediný trapistický klášter v Rakousku) –
připravený projekt byl zaměřen na ukázku nabídky služeb pro staré a
handicapované obyvatele regionu. Handicapovaní (mírnější formou) pomáhají
udržovat okolí kláštera, například prácemi na zahradě, uvnitř objektu apod.
V klášteře žijí i handicapovaní, kteří jsou těžce postižení a ti se nezapojují.
Problém je stárnutí lidí zapojených do prací o postižené. Mniši si vaří vlastní
pivo a to táhne turisty a pro klášter je to zdroj financí
 Návštěva projektu ,,stezka korunami stromů“. Iniciováno komunitou
,,zespodu“. Původní plán návštěvnosti 25 000 návštěvníků za rok, nakonec
v prvním roce 162 000 návštěvníků a v druhém roce 200 000 návštěvníků.
MAS se začala věnovat dalšímu profesionálnímu rozvoji cestovního ruchu
v roce 2008. U stezky občerstvení, ubytování, prolézačky a venkovní hřiště pro

děti pro procvičení jejich motoriky a pohybových schopností. Stezka se těší
velkému zájmu i nadále.
V regionu MAS Sauwald mohly být řešeny prostřednictvím 3 os projekty:
-

Konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví
Hospodaření s půdou
Diverzifikace

Krom těchto os bylo možné podávat projekty do oblasti ekonomiky, obnovy vesnice,
cestovního ruchu, kultury apod.
V současné době je schváleno 6 500 000 eur na projekty LEADER. Na propagační
akce vyčleněno 2 340 000 eur, což ale také znamená, že více než 4 miliony eur bude
financováno ze soukromých zdrojů nebo od promotérů veřejného sektoru.
V rámci období bylo vytvořeno 22 pracovních míst a 63 jich bylo zajištěno.
Ne všechny projekty, které byly plánovány, byly realizovány – například z důvodů
nedostatečné ziskovosti, zamítnuté financování apod….
Celkově bylo za období 2007 – 2013 aplikováno v rámci LEADER projektů 23,14
milionů eur a 7,85 milionů eur bylo z dotačních prostředků.

Mapa realizovaných projektů

 Návštěva zahradních domů v Klarlbau – produkce ekologické zeleniny
(certifikace BIO) – rajčata, chilli papričky (spolupráce s Arche Noah).
V průběhu návštěvy se zúčastnění seznámili s funkčním systémem efektního
nastavení pracovních procesů a zpracovávání objednávek. Při produkci
ekologické zeleniny využívají dodavatelé vlastní vozidlo a rozvážejí zeleninu a
případně sazenice a semínka, aby šetřili provozu. Při rozesílání přikládají návod
k pěstování a sázení. Snaha i o propagaci balkónového pěstování zeleniny.
MAS zde pomohla sehnat odborníka na produkci zeleniny a přivedla ho do
regionu a zaplatila zezačátku.

 Škola na farmě – rodina Kothbauer – přestavení efektivního přístupu, jak
povzbudit mladou generaci k farmaření a ukázka názorného vzdělávání (projekt
podpořen z LE 07 - 13
- Vysvětlení co je to farmář, jak hospodaří, jak se rodí tele apod.
- Cílové skupiny: mateřské školy, základní školy, střední školy
- Zemědělství na plný úvazek: produkce mléka, mléka pro školy
- Účastníci programů v přímém kontaktu se zvířaty: kočky, psi, kachny, kuřata,
králíci, kozy, ovce
- Možný nákup mléčných výrobků či dalších produktů
 Hotel Wesenufer – místo pro ubytování, restaurace, pořádání seminářů, svateb,
sociální práce – hotel nabízí 7 pracovních modelů (potraviny, služby, úklid,
obchody, recepce, kancelářské a domácí automatizace), od otevření již 26
účastníků z opatření in.takt. nadace a ATZ dokončilo vzdělávání (odborné) 6
lidí a 5 osob bylo zaměstnáno na pracovním trhu, všechny nabídky patří do
oblastí psychosociální podpory – školení provádí specializované firmy
Účastnici z NS MAS byli především velmi překvapeni, jak velkou roli hraje MAS v
přípravě projektů a jak je nápomocna v inovacích a jejich zavádění do regionu MAS.
V Rakousku je tedy metoda LEADER daleko více etablovaná a výsledky práce to
potvrzují, ale svůj podíl na tom má dle účastníků i mnohem jednodušší administrace a
tím pádem má MAS čas na LEADER a netráví čas administrativními úkony, jež v
takové míře jak je máme v ČR nedovolují MAS se dostatečně zabývat rozvojem
venkova.

Příprava Evropského venkovského parlamentu
Pondělí a úterý

2-3 November ‘Spider’ Cestující workshop z Prahy s 2 zastávkami po cestě v Jižních
Čechách
Úterý

3 November Příjezd účastníků
Recepce/registrace - rozdělení na ubytování
Bez společného programu
Středa

4 November 09.00
Oficiální pozdravení účastníků
09.30 - 18.00 Exkurze po okolí
19.30 společná večeře in Marquee, Schärding náměstí
Čtvrtek

5 November from 08.30 Registrace
09.30 Plenární zasedání
- Formální přivítání iniciátorů ERP a rakouských hostitelů
- Představení národních delegací
- Představení programu
10.30 - 11.00 Coffee break
11.00 - 12.30 První setkání tematických workshopů
(zaměření na návrh manifestu a zprávy z něho)
12.30 - 14.30 Obědová pauza a trh nápadů
14.30 - 16.00 Druhé setkání tematických skupin
16.00 a dále Čaj a trh nápadů + spontánní skupinové diskuse
Za účelem doplnění manifestu
18.00
Odjezd autobusy do přístavu Dunaje
18.30 - 21.00 Plavba po Dunaji s večeří a hudebním představením
Pátek

6 November 09.30 Plenární zasedání:
- Prezentace případových studií
- Představení Manifestu a aktivit navržených s manifestem po ERP
10.30 - 11.00 Coffee break
11.00 - 12.30 Obecná diskuze
12.30 - 14.30 Oběd a trh nápadů
14.30 - 17.30 Plenární zasedání:
- Diskuse k manifestu a jeho finalizace
- Reakce ministrů a dalších
- Závěry a ukončení
Večer - Neformální setkání v Marquee
Sobota

7 November Prohlídka Schärdingu s průvodcem a prohlídka okolního venkovského
prostoru

PS MS v rámci ERP
- pomáhá s programem
- pomáhá s facebookem a Newsletterem a také se sběrem podkladů
- příprava Spider z Prahy a z Varšavy
- příprava Field visit v Jižních Čechách
- pomoc s vlastní organizací ERP
- z ČR 5 účastníků (jeden zástupce NS MAS, zbytek zástupci venkova s dobrou
znalostí AJ) + ministr

