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Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.
Zpráva ze zahranič ní cesty – ŘÍJEN
PROJEKT KAZBEGI

Akce:

Projekt Kazbegi - Gruzie

Termín:

28. října - 1. listopadu 2015

Místo:

Tbilisi, Kazbegi, Stephantsminda

Zástupci:

Radim Sršeň, Gusta Charouzek, Zuzka Guthová, Alena Kolářová

28. října Ministerstvo zemědělství, Tbilisi
- zemědělství nebylo doposud zahrnuto do vládních priorit Gruzie a rozvoj venkova je pro tamější MZe zcela novou
problematikou. EU se skrze ENPARD a přenos zkušeností z Evropy snaží podpořit úspěšné nastavení a rozvoj
zemědělské politiky.
- MZe se v současnosti chystá vytvořit první strategický dokument pro rozvoj venkova, a proto zástupci ministerstva
sezvali projektové partnery všech 3 pilotních projektů (Mercy Corps/Angus Council – Skotsko, CARE – Rakousko,
Člověk v tísni/NS MAS – ČR) s cílem seznámit se s metodami a přístupy, které v rozvoji venkova uplatňují.
- zástupci prvních dvou organizací spíše než metodiku prezentovali vlastní organizace: Angus Council je hlavním
partnerem místní akční skupiny ve Skotsku a je zodpovědný za administrativní procesy, lidské zdroje, rozpočet
(zatímco sama MAS se stará o strategii a její implementaci). Rakouská organizace (výzkumný institut) se zase
zaměřuje na studie horských oblastí a vzdálených horských center s cílem identifikovat jejich socio-ekonomický
potenciál pro možný rozvoj. Radim Sršeň za NS MAS představil metodu LEADER (historický vývoj, LEADER v rámci
politik regionálního rozvoje, základní principy, na kterých je LEADER postaven, MAS jako animátor území, platforma
pro tvorbu regionální značky…). LEADER se zdá být pro gruzínské MZe zajímavý a důležitý – jednotlivé regiony trápí
odlišné problémy, které LEADER dokáže adresovat (ať už jde o prosazování zemědělských výrobků na trhu, zvyšování
vzdělávání zemědělců o využití půdy, podpora ekoturismu, spolupráce drobných zemědělců, obnovování
zpracovatelských podniků, které v době hospodářské krize zanikly atp.)
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Velvyslanectví ČR v Gruzii, Tbilisi
- schůzka s ambasadorem Tomášem Pernickým
- projekty jako je MAS Kazbegi jsou v Gruzii ve velkém podporovány, i tomuto projektu byla ze strany velvyslance
vyjádřena podpora a hodlá se osobně zúčastnit jedné z nadcházejících událostí přímo v regionu.

29. října - 30. října, region Kazbegi, Stepantsminda
- v regionu probíhalo dvoudenní komunitní projednávání, setkání se uskutečnilo na obecním úřadě v Stepantsmindě
a každé ze sekcí (dopolední i odpolední) se zúčastnilo přes 90 obyvatel. Obyvatelé byli sváženi autobusy i ze
vzdálených osad - Goristsikhe, Gudauri, Kobi, Sioni a Sno. Zúčastnili se zemědělci, dělníci, matky na mateřské
dovolené, formální i neformální leadeři regionu, aktivní obyvatelé, podnikatelé v cestovním ruchu atp.
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- během prvního dne setkání byl obyvatelům představen LEADER jako nástroj pro udržitelný rozvoj venkova – co je
MAS a její role v rozvoji regionu, význam strategie, příklady realizovaných projektů z ČR a EU z pohledu relevantních
projektů v Gruzii, inovativní přístupy k diverzifikaci zemědělství atp. Prezentující Radim Sršeň, Zuzka Guthová, Gusta
Charouzek, Alena Kolářová.
- druhý den proběhly workshopy, kterých se zúčastnilo cca 50 obyvatel. Během workshopů byly sesbírány podněty
pro strategii MAS přímo od samotných obyvatel.
- koordinační schůzka ohledně oficiálního založení MAS a nadcházející studijní cesty 4 zástupců MAS Kazbegi do ČR
na začátku prosince.

