Zápis z pracovní cesty Francie na seminář MAS oblast Champagne zástupců PS
Mezinárodní spolupráce
Termín: 23. 3. - 26. 3. 2015
Místo konání region: Champagne (Troyes, Dijon)
Účastníci: Gustav Charouzek, Kateřina Sobotková, Karolína Ortová
23. 3. 2015 setkání s MAS GAL Othe Armance a představení jejich projektů. Informace o MAS,
regionu MAS a projektech.
- GAL Othe Armance :
35 tis. obyvatel, 71 obcí, 1035 km2, sídlo v Ervy-le-Chatel
http://www.tourisme-othe-armance.com/GAL/

Výrazně venkovský region, porovnatelný s regiony Vysočiny či přihraničních oblastí ČR.
Částka na realizaci strategie 2007-2015 je 5 mil. EUR (140 mil. Kč)
Počet projektů: 70
Největší projekty 200 tis. EUR, nejmenší projekty 2500 tis. EUR.
Projekty jsou ve velké míře zaměřeny na propagaci a podporu cestovního ruchu.

Realizované projekty:
- vytvoření vyhlídkových teras v okolí kostela osazených vínem
- rekonstrukce starého žaláře na galerii
- podpora vybavení IC
- rekonstrukce rotundy
- rekonstrukce penzionu a kulturních prostor
- vytvoření naučné stezky pro pěší
- rekonstrukce historického objektu na praní prádla
- vytvoření obchůdku s místními potravinami
- vytvoření naučných značených stezek na MTB
- vytvoření turistického portálu a propagačních materiálů pro propagaci regionu
- vytvoření linky na výrobu cideru + muzeum na propagaci cideru
- úprava veřejného prostranství - lavičky, povrch, zeleň
- podpora kulturního festivalu
- podpora podnikatelských subjektů
24. 3. 2015 seminář s MAS z regionu Champagne na téma končící období a příprava na následující
období. Účast MAS, zástupci regionu (obdoba KÚ).
Hlavní poznatky ze starého období:
-

Režie MAS jsou až do listopadu 2015
Realizace projektů je do listopadu 2015
Bylo možné realizovat strategie ve velké šíři, ale vše financováno z PRV
Byly vybrány všechny MAS
MAS mají řídící orgán centrální, tedy MZE
Práce na národní úrovni je prestižní a úředníci jsou většinou uznávaní

Hlavní poznatky k novému období:
-

Řídící orgány budou regiony (kraje), bude jich 13, nyní je 22, probíhá jejich restrukturalizace
Už nebude LEADER řízen centrálně
Multifondovost bude na rozhodnutí regionů, ale zatím se jim do toho nechce
Regiony zatím LEADER moc neznají, učí se ho, to je problém, že přesně nevědí, jak to nastavit
Regiony ještě neposlaly rozvojové programy do Bruselu
Příprava strategií MAS ještě nezačala, budou se tvořit v druhém pololetí 2015
Výběr MAS se očekává v březnu 2016

-

Jestli budou v daném regionu podpořeny všechny MAS či část se neví, ne rozhodnutí
jednotlivých regionů
MAS budou moci realizovat projekty spolupráce bez omezení jako ve skončeném období
MAS budou mít asi méně financí než nyní
Ve většině MAS umí zaměstnanec anglicky a jsou otevřeni spolupráci

25. 3. 2015 - exkurze na projekty
Rekonstrukce vesnické části Etourvy k užití v cestovním ruchu - přestavba rozpadlých objektů na
ubytovací, stravovací zařízení, na noclehárnu při stezce do Santiaga de Compostela. Vybudování
naučné stezky o stromech a historii atp.

Regiony Champagne a Bourbogne jsou charakterem a chudobou velmi podobné venkovským
regionům v ČR a mají i velmi obdobné problémy, tedy nepoměr množství pracovních míst,
nezaměstnanosti mezi městy a venkovem, dále emigrací do Paříže (Prahy) a dalších velkých měst. Jde
o zemědělské regiony se zachovalou přírodou a nízkou životní úrovní v porovnání se státním
průměrem. Leader je pro regiony velmi důležitý.

