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Studijní cesta členů gruzínské MAS Kazbegi do ČR

PROJEKT KAZBEGI
Akce:

Projekt Kazbegi - Gruzie

Termín:

12. - 16. dubna 2016

Místo:

Česká republika, MAS Horní Pomoraví, MAS Šumperský venkov, Sdružení
Splav, MAS Hradecký venkov a Sdružení růže

MAS Kazbegi se rozkládá v horském regionu Kazbegi ve výškách kolem 2 000 m.n.m. v pohoří
Kavkaz. Nejvyšším bodem je vrchol Kazbegi s výškou 5 047 m.n.m. a hlavním centrem
Stephansminda. Celý region má 5 tisíc obyvatel, je velmi chudý s nezaměstnaností přesahující
50 %. Největší potenciál rozvoje je v rozvoji cestovního ruchu a drobném podnikání (zemědělství,
včelařství, zpracování produktů zemědělské prvovýroby apod.)
Na založení MAS v Kazbegi a jejím rozvoji se největší měrou podílí NS MAS ČR, která v rámci
projektu financovaného z Evropské komise pomohla se založením, ustanovením MAS, tvorbou
strategie MAS a v současné době spoluvytváří prostředí pro vyhlášení první výzvy.
Velké díky za podporu a budování kapacit MAS Kazbegi patří všem MAS a dalším odborníkům, kteří
předávali své zkušenosti ať už v rámci první či druhé studijní cesty, nebo v rámci školení na místě
v Kazbegi regionu (MAS Posázaví, Královská stezka, Lípa pro venkov, Šumperský venkov, Horní
Pomoraví, Splav, Hradecký venkov a MAS Sdružení růže).
Pětidenní studijní cesta do ČR v období od 12. do 16. dubna 2016.
Účastníci: celkem 21 účastníků
 13 zástupců nově vzniklé MAS LAG Kazbegi,
 2 zástupci Ministerstva zemědělství Gruzie,
 1 zástupce gruzínské MAS Lagodheki a 1 zástupce MAS Borjomi1,
 vedoucí gruzínské mise Člověka v tísni (Lauriane Gauny), zástupce Člověka v tísni pro
strategické plánování (Petr Schmied)

1

Realizace pilotního projektu probíhá ve 3 rozdílných regionech. V každém z nich je uplatňován individuální přístup
konkrétních neziskových organizací a jejich partnerů - organizací s dlouhodobou zkušeností s rozvojem venkova: CAREAustria ETEA (region Lagodekhi), Člověk v Tísni s NS MAS ČR, z.s. (region Kazbegi) and Mercy Corps-Angus Scotland
(region Borjomi).
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Účel: poskytnout členům nově vzniklé MAS přímé zkušenosti s implementací projektů LEADER
v ČR, možnost diskutovat s žadateli přínosy a různá úskalí žádostí od žádosti o dotaci až po její
hodnocení. Prostřednictvím společné platformy pro spolupráci je zajištěn přenos příkladů dobré
praxe do partnerských pilotních MAS.
Trasa: MAS Horní Pomoraví, MAS Šumperský venkov, MAS Splav a MAS Hradecký venkov.
Skupina postupně projela místní akční skupiny, které se svými rysy do určité míry podobají MAS
Kazbegi (horská, odlehlá, hraniční oblast s velkým potenciálem pro rozvoj zemědělství a cestovního
ruchu).
Během exkurze měli návštěvníci možnost seznámit se s více než 20 projekty realizovanými většinou
s podporou programu LEADER.

Trasa cesty – modrá barva značí vlakem, černá přerušovaná barva autobus
12.4.2016 PRAHA
 Prohlídka Prahy – Královská cesta a centrum
 Zástupci MZe Gruzie schůzky na MZe ČR s ředitelem odporu ŘO PRV J. Taberym a vedoucí
L. Krumpholcovou, Agentuře pro sociální začleňování s ředitelem R. Jiránkem.

Bratři Shota a Shavleg Sabouri
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13.4.2016 MAS HORNÍ POMORAVÍ A MAS ŠUMPERSKÝ VENKOV
Navštívené projekty:
 prezentace o regionálním produktu Jeseníky v Růžovém údolí,
 ovčí statek u Hrdličků, Brníčko,
 pojízdné kino, sportovní a kulturní centrum Dolní Studénky,
 zimní středisko Loučná nad Desnou,
 prezentace o destinačním managementu a kartě Jeseníky v Koutech nad Desnou,

MAS Horní Pomoraví – prezentace regionální značení

MAS Šumperský venkov – pojízdné kino

14.4.2016 MAS ŠUMPERSKÝ VENKOV A SDRUŽENÍ SPLAV
Navštívené projekty:
 Černá Voda, Rychlebské stezky,
 Pekařství Kalous, Rokytnice v Orlických horách,
 EKO farma u Sokolových, Liberk-Rapuše, Rychnov n. Kněžnou,
 Farma a golfový klub Orlicko a.s., Nebeská Rybná,
 Mléčná farma pod lipou, Pecha Jiří,
 Prezentace Sdružení Splav na téma výběrová koRmise a výběr projektů.

Rychlebské stezky

Farma pod lipou
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15.4.2016 SDRUŽENÍ SPLAV A HRADECKÝ VENKOV
Navštívené projekty:
 Zámek v Doudlebech,
 Včelí produkty, rodinná firma Pleva, Potštejn,
 Zemědělská farma Tichý, Záměl, Potštejn,
 Projekt Rakytník, Firma Cvrček, Lhota pod Libčany,
 Bonsai Centrum Libčany,
 Pivovar Mžany.

Na zámku v Doudlebech

16.4.2016 PRAHA, ODLET

Pivovar Mžany

