Zápis z LeaderFestu v Makedonii
2. - 6. 7. 2015 Delchevo, FYROM
Místa jednání: Delchevo, Pehchevo, Berevo, Skopje
Účastníci za NS MAS: Gustav Charouzek, Roman Haken, Ivana Kašparová
2. - 3. 7. LeaderFest Delchevo - rámci oficiálního programu se uskutečnilo několik workshopů. Jeden z
nich byl zaměřen na zavádění metody Leader do Makedonie, byl především představován Maltskou
delegací a prezentace byla velmi obecná a pro místní účastníky velmi vzdálená.

Odpolední workshop byl zaměřen na české zkušenosti s uplatňováním metody Leader a s fungováním
MAS. Postupně vystoupili Roman Haken, který představil Leader v ČR a přístup evropské úrovně k
Leaderu, dále Barbora Zárubová (Spiralis, NNO která pracuje s MAS) představila spolupráci s MAS,
Ivana Kašparová (MAS Podlipansko) představila fungování MAS z pohledu člena MAS a Gustav
Charouzek představil MAS z pohledu managementu MAS a dále NS MAS. Výsledkem byl velký zájem
o českou delegaci, která ukázala konkrétní příklady dobré praxe a fungování MAS, které by rádi
implementovali v Makedonii. V tom viděli velký rozdíl mezi delegací z Malty a Polska, jež jim
představila neuchopitelné řeči.

V dalších 2 dnech probíhaly jednání s představiteli místních MAS a samospráv a český příklad
LEADERu jim přišel jako velmi inspirativní.
Situace v Makedonii je prozatím taková, že v zemi je 13 neformálních sdružení, které budou za měsíc
žádat o registraci jako MAS na MZE, dalším krokem je tvorba strategie, s touto tvorbou již MAS začali.
Ministerstvo má program IPARD, jež by měl cca 10 MAS pomoci se získáváním zkušeností, budováním
kapacit, síťováním a také spoluprací. Jde však o velmi omezené zdroje. MAS by přivítali obdobu
LEADERu ČR, zde žádali českou delegaci, jestli by nebylo možné propojit obě ministerstva zemědělství
a zavézt LEADER Gruzie s tím, že by vznikla bilaterální spolupráce mezi ministerstvy a sítěmi MAS.
Dále Makedonské MAS vznesli prosbu, jestli by se nenašlo 13 českých MAS (a časem i další), jež by
pomáhaly Makedonským MAS formou dlouhodobého partnerství. Makedonské MAS také projevili
zájem jet do ČR na exkurzi do českých MAS, pokud by se sehnaly finance. Finance byly identifikovány
jako stěžejní k větší spolupráci.

