CLLD IMPLEMENTATION… Where we are going…
Akce: ELARD - CLLD IMPLEMENTATION – Where we are going…
Termín: 23. června 2015 (prezentace od 22. 5. do 24. 5. 2015)
Místo: Brusel, Rue Caroly 15 (Stálé zastoupení ČR při EU), Belgie
Zástupci: Kateřina Boukalová, Jana Šmotková, Jiří Sládek

Program:
22.5.2015 - příprava na konferenci
23.6.2015 - CLLD IMPLEMENTATION… hot topic conference! – „Komunitně vedený místní rozvoj rok
poté“ – posun ve vyjednávání CLLD od ELARD konference konané v roce 2014

Prezentace:
Konference byla rozdělena na tři bloky:

1. Komunitně vedený místní rozvoj z perspektivy Evropské unie
V tomto bloku vystoupili zástupci jednotlivých generálních ředitelství.

Judit Torokne-Rozsa (GŘ Regionální a městská politika, vedoucí Competence Centre for Inclusive
Growth, Urban and Territorial Development)
Přinesla informace o možné podpoře CLLD z ESI fondů (především ERDF a ESF). Představila ukotvení
CLLD v politické rámci EU (CLLD ve ESI fondech, nařízení Evropského parlamentu a Rady 1303/2013,
Dohody o partnerství členských států). Dále se věnovala multifondovému financování CLLD (je
předpokladem, že v 17 členských státech bude využit CLLD, celkem CLLD ve 40 operačních
programech, celková alokace pro CLLD je přibližně 2 miliardy EUR (rozděleno mezi fondy ERDF – 67%,
ESF – 33%).
Předpokládané využití CLLD v členských státech a rozdělení alokace mezi ESF a ERDF
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Marie-Anne Paraskevas (GŘ Zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti)
Představení implementace CLLD v ESF (dobrovolné, na rozhodnutí členského státu). Cílem je posílit
teritoriální dimenzi v ESF, dále zdůraznila, že DG EMPL bude v novém programovém období 2014 –
2020 podporovat právě územní rozvoj. Celková alokace pro CLLD je 601 milionů EUR, co je 0,81 %
ESF.

Jean Pierre Vercruysse (GŘ Námořní záležitosti a rybolov)
Cílem CLLD v rybářských oblastech je začlenit rybářské komunity a lokality jako součást
integrovaného místního (teritoriálního) rozvoje. Dále představil budoucnost CLLD v Evropském
námořním a rybářském fondu a budoucnosti financování rybářských místních akčních skupin (FLAGs)
– 280 FLAGs v 20 členských státech, 2/3 FLAGs spolupracují s místními akčními skupinami.

Urszula Budzich-Tabor (Evropská síť pro rozvoj venkova)
Představila výstupy z analýzy Programů rozvoje venkova jednotlivých členských států a výstupy
z analýzy Dohod o partnerství jednotlivých členských států (uvedená data se vztahovala k dubnu
2015) – podrobné informace včetně grafu jsou uvedeny na webovém odkaze níže.
Členský stát plánuje podporovat multifondově financované strategie

Dále představila výstupy z průzkumu, který probíhal v průběhu dubna a května 2015 a by zaměřen
na znalosti a schopnosti místních akčních skupin („staré“, „nové“ MAS, schopnost budovat kapacity,
v jakých oblastech jsou MAS silné a vyznají se.

2. Komunitně vedený místní rozvoj z ostatních hledisek
Roman Haken (Evropský hospodářský a sociální výbor)
Představil Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „CLLD jakožto nástroj
politiky soudržnosti na období 2014-2020 pro místní rozvoj venkovských, městských a příměstských
oblastí

José Enrique Garcilazo (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)
Informoval o sérii případových studií zabývajících se regionální politikou a regionálním a územním
dělením v jednotlivých zemích světa. Dále představil výzkum zabývající se spoluprací a partnerstvím
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venkovských a městských oblastí. Zajímavé byly zejména faktory, které podporují a naopak brání
navázání partnerství mezi městy a venkovem včetně příkladů z jednotlivých měst/zemí, které OECD
zkoumala.

Ruus Dijksterhuis (ERGO – Evropská romská grasrootová organizace)
Zdůraznila, že CLLD je významným nástrojem pro začleňování romské populace a je výzvou využít
CLLD za tímto účelem. V současné době se snaží aktivovat romské organizace, aby byly aktivní ve
strukturách MAS a aktivně se podílely na tvorbě strategií MAS.

María José Murciano (REDR - La Red Española de Desarrollo Rural)
Ukázala způsob implementaci přístupu LEADER v Latinské Americe prostřednictvím projektů, které
vedla organizace REDR. Video o počátku a historii LEADERu v Evropě a Španělsku a jeho přesun i za
hranice Evropy do Latinské Ameriky a zakládání místních akčních skupin zde.

3. Příklady dobré praxe – pohled místních akčních skupin
Poslední sekce konference byla věnována příkladů dobré praxe místních akčních skupin.

Marion Eckardt (Švédsko)
Prezentovala vývoj CLLD ve Švédsku a především pak fungování koordinační skupiny pro CLLD, což je
iniciativa založená ze zdola od manažerů a ředitelů místních akčních skupin. Následovalo představení
finančních prostředků z jednotlivých fondů pro švédské MAS, a jaké kroky mají MAS v současné době
udělat (příjem strategií je ve Švédsku plánován od 17. září do 30. prosince 2015). Následně mluvila
o lokální úrovni (LAG Lokalt Ledd Utveckling Halland)

Eileen Linehan (Irsko)
Představila historii a vývoj přístupu LEADER a Společnou zemědělskou politiku (rozdělení do 2 pilířů)
v Irsku a následné problémy při implementaci CLLD v novém programovém období, kdy Irsko
nepřijalo CLLD, jak zamýšlela EU. V Irsku nyní staví místní rozvoj výhradně na lokálních autoritách
jako nových místních akčních skupinách.

Kristina Garrido Holmová (Česká republika, MAS Sdružení SPLAV)
Představila projekt Komunitní zahrady „U SPLAVU“, který byl financován z Evropského sociálního
fondu (mimo LEADER). Komunitní zahrada zavádí léčbu prostřednictvím zahradničení jako způsob
terapie pro nezaměstnané a nabízí sociální kontakt a pracovní příležitosti. Cílovou skupinou projektu
byli rodiče po rodičovské dovolené, rodiče s malými děti a nezaměstnaní starší 50-ti let. V rámci
projektu se jednalo o 4 aktivity: aktivační kurzy, ustanovení komunitní zahrady, vzdělávání a
zaměstnávání.
Více
o
konferenci
a
jednotlivé
prezentace
řečníků
naleznete
http://www.elard.eu/news/en_GB/2015/06/25/readabout/elard-organized-the-clldimplementation-conference-on-23rd-june-2015

Zapsali dne 27. 6. 2015

Kateřina Boukalová, Jana Šmotková, Jiří Sládek
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na:

