Zpráva z akce „Rozvoj venkovského prostoru prostřednictvím
projektových aktivit místních obyvatel, samospráv a podniků“
18. až 19. října 2017
Území místních akčních skupin Libereckého kraje

V rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov (CSV) na území NUTS 2 Severovýchod byla ve
spolupráci s partnery Sítě připravena dvoudenní exkurze založená na konceptu organizovaných
a společných návštěv, přesunů, diskuzí a setkání v duchu pozitivní atmosféry, inspirace
a motivace v autentickém prostředí realizovaných projektů v Libereckém kraji. Program
účastníky lákal hned na několik inspirativních zastávek příkladů projektových aktivit místních
obyvatel, samospráv a podniků včetně návštěvy obce Brniště, která v roce 2017 získala
v krajském kole soutěže Vesnice roku ocenění Oranžová stuha, jenž je v gesci Ministerstva
zemědělství udělováno za příkladnou spolupráci obce a zemědělských subjektů.
Obsahově pestrý a odborně vyvážený program exkurze byl zaměřen především na výměnu
zkušeností zástupců, členů a partnerů místních akčních skupin Libereckého a Pardubického kraje
v realizaci politiky rozvoje venkova. Během exkurze a při jednotlivých zastaveních včetně
neformálního časového prostoru, které nabízely především společné přesuny na trase autobusu,
měli účastníci možnost mezi sebou diskutovat a sdílet příklady dobré praxe při aktivizaci místních
obyvatel, budování partnerství, sjednocování lidí a podporování jejich dobrovolné činnosti.
Zástupci jednotlivých území diskutovali celou řadu témat spojených právě s
probíhající implementací schválených strategií komunitně vedeného místního rozvoje s důrazem
na priority a témata Programu rozvoje venkova (PRV).
Účastníci si během jednotlivých zastávek exkurze vzájemně předávali jednak osobní zkušenosti
z iniciace a realizace projektů podpořených nejen v PRV, ale čerpali i další místní poznatky,
zkušenosti a inspiraci, které jsou přenositelné pro jejich současné i budoucí aktivity rozvíjející
venkovský prostor pomocí posilování konkurenceschopnosti a diverzifikace jeho ekonomiky.
Velkou pozornost a další časový prostor nad rámec oficiálního programu exkurze věnovali
účastníci po večerním workshopu pokračování ve sdílení a předávání vzájemných postřehů,
zkušeností a osvědčených postupů spojených s vyhlášením prvních výzev z PRV
administrovaných prostřednictvím místních akčních skupin.
Zajímavým aspektem a pro tematické zaměření programu přínosným prvkem byl fakt, že byla
navštívena území několika specifických místních akčních skupin v Libereckém kraji a že se akce
zúčastnili zástupci z dvou v mnoha ohledech odlišných krajů ČR, což rozšířilo záběr nejen
prezentovaných aktivit, ale i předaných zkušeností, sdílených kompetencí a ukázek postupů
v implementaci PRV a při realizaci metody LEADER na lokální úrovni ve venkovském prostoru.
Multiplikačním přínosem exkurze byla i příležitost šířit skrze tuto aktivitu CSV pozitivní dopad
dotační politiky při realizaci PRV na venkovské oblasti a jejich obyvatele. To vše bylo umožněno
jednotlivým účastníkům této akce právě prostřednictvím osobně nabytých zkušenosti a poznatků
v rámci odborně pestrého programu exkurze a to nejen samotnými účastníky akce, ale i
s dopadem do jejich území a kolektivu spolupracujících subjektů.
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