První Chorvatský venkovský parlament
14.-16. dubna 2015 se v chorvatském Beli Manastiru uskutečnil první venkovský parlament.
Účastníci: Romanem Hakenem, členem Rady vlády ČR pro nestátní neziskové organizace a
Evropského hospodářského a sociálního výboru v Bruselu a Monika Hienlová, MAS Krajina srdce,
Kristina Garrido Holmová, MAS Sdružení Splav.
Parlamentu se zúčastnili
zástupci místních akčních
skupin a jiných organizací a
sítí z Chorvatska, Slovinska a
Bosny
a
Hercegoviny.
Zástupci
ČR
na
akci
prezentovali zájem patnácti
místních akčních skupin o
mezinárodní
spolupráci
v různých tématech. Seznam
těchto MAS je stále otevřený,
zájemci se mohou obracet na
své krajské zástupce v PS
Mezinárodní
spolupráce,
která pracuje při NS MAS ČR. Současný stav v Chorvatsku vypadá tak, že z 65 místních akčních skupin
bude k realizaci své rozvojové strategie vybráno a podpořeno pouze 45. Výběr by se měl uskutečnit
na podzim letošního roku, takže poté bude vhodné řešit konkrétní témata.
Ze tří sítí, které v Chorvatsku sdružují místní akční skupiny, jsem pohovořila (Monika Hienlová)
s Milanem Medićem, představitelem sítě s názvem Leader Mreža Hrvatske. Aktivita této sítě je
zajímavá tím, že v reakci na vysoké úrokové sazby tamních bank (cca 10%) spojené s poskytováním
úvěrů na předfinancování projektů
spojili své síly napříč sektory a učinili
nezbytné kroky k tomu, aby
v Chorvatsku založili vlastní banku,
která bude za minimální úrok, nebo
ještě lépe nulový, tyto prostředky na
předfinancování a kofinancování
různým
subjektům
půjčovat.
Chorvatská vláda této iniciativě dala
zelenou, podařilo se sehnat garanta
v jiných bankovních institucích ve
Švýcarsku a Francii a také
shromáždit
dostatečný
kapitál
k tomu, aby byla nová instituce založena. Kromě banky mají za sebou vývoj softwarového nástroje,
který usnadňuje přípravu projektů – zadají se kritéria dle pravidel jednotlivých operačních programů,
a stav vyplnění žádosti, jeho správnosti, přehledu povinných a nepovinných příloh už za vás hlídá

systém sám. Kromě toho se lze v programu inspirovat celou řadou jiných projektů, které jsou zde
všem uživatelům k dispozici. I když ještě nepřerozdělili na místní úrovni žádné peníze, mají se čím
chlubit a rozhodně si své know how nechtějí nechat jen pro sebe.
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