Dear Ms Guthová,
I have the pleasure to invite you to our international conference 10 years of LEADER/CLLD in Bulgaria.
As we do 4 years in a row we would like to invite participants from EC, ENRD, ELARD, Managing Authorities,
Paying Agencies, Local Action Groups and their associations from the EU Member States.
We also invited colleagues from countries outside the EU (Balkans, Ukraine, Moldova, Georgia) where LEADER is
starting.
Main purpose of the event is to share the experience of different countries on how they implement CLLD and
what kind of challenges they have met and they have overcame - good practices, lessons learned, etc.
As we will open CLLD cooperation measure until the end of this year the event will aim also to provide
opportunity for establishment of partnerships for implementation of cooperation projects. This period our LAGs
are very committed to have strong cooperation with Czech LAGs.
Working sessions will be combined with interesting visits, social events, sightseeing, music, dances and of course
nice local food and wine.

Stefan Spasov,
Head of Leader Department, Rural Development Directorate
Ministry of Agriculture and Food
55 Hristo Botev Blvd., 1040 Sofia
Bulgaria
tel: +359 2 98511627 fax: +359 2 9817542

Bulgarian Managing Authority of the Rural Development Program has a
pleasure to invite you to the conference:
10 years of LEADER/CLLD implementation in Bulgaria
10 October 2017
Arrival of participants and registration in the hotel
11 October 2017
1st panel: Overview of CLLD implementation during period 2014 – 2020 at EU level
9:00
Presentations of EC, ELARD, ENRD
12:30 Lunch
2nd panel: Community-Led Local Development for the period 2014 – 2020
13:30 Presentations of Mas/PAs of the participating countries
16:30 LEADER/CLLD implementation after 2014 – 2020 challenges to be met
20:00 Dinner
12 October
8:30
Travel to 3 different LAGs ( Innovation LAG, Local food LAG,Tourism LAG
16:30 Arrival back to the hotel
18:00 Cooperation corner, local food tasting and cultural program
Aim of the event:
- To exchange information on implementation of CLLD/LEADER for the period 2014 – 2020;
- To share challenges met during the CLLD/LEADER implementation for the period 2014 – 2020;
- To introduce new ideas and vision for the future of CLLD;
- To facilitate establishment of new partnerships for future cooperation.
11 October is designated for sharing information about LEADER/CLLD implementation at EU level
12 October is designated for Local Action Groups and participants will be split to three main cooperation issues:
innovation, tourism, local products.
Participants will be split to three different groups, which will visit three different Bulgarian LAGs where
presentations and discussions on the related main topic will be held.

Vážená paní Guthová,
Mám to potěšení, abych vás pozval na naši mezinárodní konferenci „10 let programu LEADER / CLLD v Bulharsku.
Po čtyři roky po sobě zveme zástupce z EC, ENRD, ELARD, řídících orgánů, platebních agentur, místních akčních
skupin a jejich sdružení z členských států EU.
Pozvali jsme také kolegy ze zemí mimo EU (Balkán, Ukrajina, Moldavsko, Gruzie), kde program LEADER začíná.
Hlavním cílem akce je sdílet zkušenosti různých zemí o tom, jak implementují CLLD a jakým výzvám čelili, jaké
mají osvědčené postupy, získané zkušenosti atd.
Vzhledem k tomu, že do konce letošního roku vyhlásíme výzvu na projekty spolupráce CLLD, bude se akce také
zaměřovat na poskytnutí příležitostí k vytvoření partnerství pro realizaci projektů spolupráce. Toto období naše
MAS jsou velmi motivovány ke spolupráci s českými MAS.
Pracovní setkání budou kombinována se zajímavými návštěvami, společenskými akcemi, prohlídkami památek,
hudbou, tancem a samozřejmě dobrým místním jídlem a vínem.
Stefan Spasov,
Vedoucí oddělení Leader, ředitelství pro rozvoj venkova
Ministerstvo zemědělství a výživy
55 Hristo Botev Blvd., 1040 Sofie
Bulharsko
tel: +359 2 98511627 fax: +359 2 9817542

Bulharský řídící orgán Programu rozvoje venkova Vás srdečně zve na konferenci:
10 let realizace programu LEADER / CLLD v Bulharsku
10. října 2017
Příjezd účastníků a registrace v hotelu
11. října 2017
1. panel: Přehled implementace CLLD v období 2014-2020 na úrovni EU
9:00 Prezentace EC, ELARD, ENRD
12:30 Oběd
2. panel: CLLD v období 2014-2020
13:30 Prezentace Mas / Platebních agentur zúčastněných zemí
16:30 Implementace programu LEADER / CLLD po letech 2014-2020, výzvy, kterým je třeba čelit
20:00 Večeře
12. října
8:30 Návštěva 3 různých MAS (hlavní téma Inovace, Místní potraviny, Cestovní ruch
16:30 Příjezd zpět do hotelu
18:00 Koutek spolupráce, ochutnávka místních specialit a kulturní program
Cíl akce:
- výměnu informací o provádění programu CLLD / LEADER v období 2014-2020;
- Sdílet zkušenosti s dosavadní realizací programu CLLD / LEADER na období 2014-2020;
- Představit nové myšlenky a vize o budoucnosti CLLD;
- Umožnit vytváření nových partnerství pro budoucí spolupráci.
11. října je určeno pro sdílení informací o implementaci programu LEADER / CLLD na úrovni EU
12. října je určeno pro MAS. Účastníci budou rozděleni do tří hlavních oblastí spolupráce: inovace, cestovní ruch,
místní produkty.
Tyto skupiny navštíví tři různé bulharské MAS, kde se následovat prezentace a diskuse na dané téma.

