Zpráva z pracovní cesty do Bulharska na konferenci:
Implementation of LEADER/CLLD Approach

Termín: 10.- 12.10.2017
Místo: Pravets, Bulgaria
Účastníci: Zuzana Guthová

Pozvání k účasti na konferenci s žádostí o představení stavu implementace CLLD v České
Republice poslal pan Stefan Spasov (Head of Leader Department, Rural Development
Directorate, Ministry of Agriculture and Food).
Strana partnera hradila veškeré náklady na ubytování a pobyt českého delegata. Vysílající
organizace (NS MAS ČR hradila lentenku Praha – Sofie)
Cílem konference byla výměna zkušenosti s implementací CLLD v rámci aktuálního
programovacího období 2014 – 2020, umožnění navázání kontaktů mezi zástupci bulharských
MAS a zástupců MAS z dalších zvaných zemí za účelem možné spolupráce.
Konference byla doplněna jednodenní exkurzí a také bohatým kulturním I společenským
programem.
Účastníci konference byli zástupci ministerstev, platebních agentur, místních akčních skupin
a jejich asociací.
Jednacím jazykem konference byla angličtina.
10.10. – přílet do Sofie, přejezd do Pravets (rekreační středisko http://riupravets.bg/en/)
11.10.
Po formálních zdravicích a oficiálním zahájení následovaly prezentace EC, ELARD a ENRD
A dále přehled implementace CLLD v jednotlivých zemích EU (Bulharsko, Francie, Polsko,
Lotyšsko, Česká Republika, Maďarsko, Estonsko, Itálie)
12.10.
Účastníci se rozdělili do tří skupin a rozjeli se na exkurze do tří MAS, kde byly prezentovány
příklady dobré praxe a to jak fyzicky, tak formou prezentací.
Exkurze byly tematicky směrovány na „Inovace“, „Místní potraviny“ a „Turismus“
Z. Guthová se účastnila exkurze zaměřené na „Turismus“, která směřovala do obcí
Panegiurishte, Strelcha a Lesichovo. Navštívili jsme destilerku růžového a levandulového
oleje, museum se zlatým pokladem nalezeným v Panegiurishte, seznámili se s mezinárodními
projekty realizovanými řeckými, španělskými a francouzskými MAS, zaměřenými na podporu
měkkého cestovního ruchu.
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Po návratu do hotelu pokračoval kulturně – společenský program, který byl vhodnou
příležitostí pro kontaktování možných partnerů
Navázané kontakty:
Neli Kadieva – Bulgarian National LEADER Network Association (zájem o spolupráci na poli
výměny zkušeností s administrací programů řízených MAS, možná exkurze od nich do ČR,
na úrovni MAS, kde je manažerkou pak má zájem o podporu místní produkce, místní značení
místních produktů ve vazbě na cestovní ruch)
Leader_network@abv.bg
www.leader-network.org

Fausto Faggioli (territorial marketing manager – Italy) zájem o výměnu zkušeností s propagací
produktů z ekologického/biodynamického zemědělství)
Earth Academy (podporuje rozvoj hospodářství na venkově prostřednictvím projektů
spolupráce prostřednictvím evropské sítě výměny osvědčených postupů)
www.earthacademy.eu (Fausto Faggioli – presidente)
www.fattoriefaggioli.it (Fausto Faggioli – fondatore)
Příloha – prezentace LAGs and CLLD in Czech Republic 2014 – 2020(23)

Zpracovala Z. Guthová
V Borovanech 18.10.2017
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