
Tisková zpráva 
Místa jednání:  Srbsko (Vojvodina), Makedonie (Skopje, Struga) 
Termín: 14. – 17. 2. 2017 
Účastníci: Mgr. Ing.  Roman Haken, Mgr. Lucie Šulcová, Mgr. Jan Balcar, PhD., Ing. Luděk Beneš, Bc. 
Šárka Dvořáková  
 

V rámci programu výjezdu se 
uskutečnilo několik zajímavých 
setkání mezi představiteli českých 
místních akčních skupin se zástupci 
tamních budoucích MAS (LAG) se 
zástupci Ministerstva zemědělství 
v Makedonii a Ministerstva 
zemědělství autonomní oblasti 
Vojvodina v Srbsku.  Předmětem 
diskuse byla problematika zavádění 

metody Leader, výměna zkušeností a především nastavení možné podoby vzájemné spolupráce se 
Srbskem i Makedonií a přenosu know-how českých MAS do obou zemí. Českou Pracovní skupinu 
Mezinárodní spolupráce NS MAS ČR zastupoval Roman Haken, který představil metodu Leader 
v evropském kontextu a ideu koordinované spolupráce, dále pak Lucie Šulcová (MAS Královská 
stezka, o.p.s.), Jan Balcar (MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.), Luděk Beneš a Šárka Dvořáková 
(MAS Svatojiřský les, z.s.), jež především pohovořili o příkladech realizovaných projektů z programu 
LEADER a příp. jiných fondů EU, o fungování národní a krajské sítě MAS a problematiky tvorby 
strategií.  
 
První den proběhla návštěva v Srbsku, kde jsou pro rok 2017 vyčleněny na fungování tamějších 
místních akčních skupin a zpracování strategií finanční prostředky, jak z EU, tak i z národních zdrojů. 
Z řad srbských MAS vyvstal zájem o účast na českém LeaderFestu, kde by mohlo dojít k 
efektivnějšímu navázání kontaktů a projednání konkrétních námětů projektů a aktivit. V dalších dvou 
dnech probíhaly jednání s představiteli místních budoucích MAS v Makedonii, se zástupci 
Ministerstva zemědělství a proběhlo i motivující setkání na české ambasádě ve Skopji.  Současná 
situace v Makedonii je taková, že existuje aktuálně 17 budoucích místních akčních skupin, v letošním 
roce by mělo dojít k registraci MAS makedonským Ministerstvem zemědělství. V zemi funguje 
program IPARD jako předvstupní nástroj kandidátské země EU v oblasti podpory rozvoje venkova, 
který pomáhá zárodkům místních akčních skupin s budováním kapacit, získáváním zkušeností a 
síťováním. Nicméně nutno dodat, že se jedná o program s velmi omezenými finančními prostředky. 
Na základě vzájemné diskuse makedonští zástupci LAG projevili velký zájem o formu spolupráce jako 
například: výměna zkušeností, studijní návštěvy, příp. i dlouhodobější stáže v českých MAS, 
proškolení manažerů MAS a podpora mezi subjekty na české a makedonské straně v oblasti rozvoje 
venkova. Samozřejmě pokud se najdou v rámci existujících dotačních titulů adekvátní finanční zdroje.  
 


