Zpráva z akce
„Transfer zkušeností z LAG Mansfeld-Südharz do MAS
Karlovarského kraje“
31.5. – 1.6. 2017
Německo
Celostátní síť pro venkov (CSV) ve spolupráci s Krajskou sítí Místních akčních skupin
Karlovarského kraje umožnila zájemcům zúčastnit se dvoudenní exkurze po projektech
realizovaných za finanční podpory získané z iniciativy LEADER a Programu rozvoje venkova
(PRV) v Německu.
Exkurze se konala za účasti partnerů CSV, členů orgánů a zaměstnanců Místních akčních
skupin (MAS), a za účasti pracovníků podílejících se na přípravě a realizaci projektů CSV.
Po dlouhé cestě ze Sokolova do oblasti Mansfeld-Südharz ve spolkové zemi SaskoAnhaltsko byla první zastávkou rybí farma „Fischerhof am Kernsee“. Velká část rybí farmy byla
obnovena v rámci LEADER a PRV projektů. Zároveň se majitelé farmy snaží o její udržitelné
fungování, které je založené na nabídce čerstvých lokálních produktů a širokém portfoliu služeb
– od prodeje čerstvých ryb přímo z jezera, přes nabídku různých rybích produktů až po
víkendové večery u grilu. Manažerem MAS LAG Südharz-Mansfeld byl účastníkům exkurze
představen Koncept rozvoje do roku 2020 a systém fungování MAS v Německu.
Dále exkurze pokračovala do městečka Seeberg, které je opět dobrým příkladem úspěšné
realizace projektů z programu LEADER v různých oblastech. Účastníci exkurze si prohlédli místní
komunitní multifunkční centrum, které vzniklo přestavbou bývalé prodejny potravin, dále místní
mateřskou školu, zrekonstruovanou oranžerii a odpočinkové terasy na jezeře Süßer See.
Dalším místem programu byl Statek mansfeldských řemesel v obci Benndorf. Jeho
obnova z původně velmi zchátralého stavu do dnešní podoby trvala několik let a i zde bylo
realizováno několik projektů LEADER. Kromě prezentace starých řemesel, hornické historie se
místní provozovatelé statku věnují také sociální činnosti a fungují jako stacionář pro děti ze
sociálně vyloučených rodin.
První den exkurze byl zakončen společnou večeří účastníků se zástupci LAG SüdharzMansfeld, kde prezentovala MAS Sokolovsko svým kolegům z Německa aktuální stav
implementace Strategie CLLD. Následovala diskuze a výměna zkušeností s realizací projektů
z PRV a LEADER. Kromě toho byla diskutovaná i možnost realizace projektu spolupráce z PRV,
ale tomu dosud brání nejednotné podmínky pro realizaci takových projektů.
Závěrečným bodem programu byla prohlídka hornického návštěvnického centra ve
Wettelrode, které je spolu s místním prohlídkovým okruhem šachty největším LEADER
projektem LAG Südharz-Mansfeld.
Celkově lze průběh a přínos exkurze zhodnotit jako velmi zdařilý a přínosný. V rámci akce
bylo účastníkům hrazeno občerstvení, ubytování a doprava.
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