Zpráva z akce
„Učíme se od sousedů - Slovensko“
Ve dnech 29. - 31. 7. 2019 se uskutečnila třídenní zahraniční exkurze na Slovensko a účastníky byli
především zástupci místních akčních skupin (MAS) Kraje Vysočina. Hlavním záměrem akce byla výměna
zkušeností a poznatků zástupců MAS, ukázka úspěšných projektů s důrazem na Program rozvoje venkova
(PRV) a diskuze nad možnostmi případné spolupráce.
První den exkurzi uvítali zástupci MAS Vršatec, která působí v Trenčianskom kraji na západním
Slovensku. Po obědě a krátkém představení se exkurze přesunula do nedaleké obce Zamarovce, kde pan
starosta pohovořil o realizovaných projektech, spolupráci s MAS i budoucích záměrech. Setkání s panem
starostou proběhlo v obecním parku, který byl realizován prostřednictvím metody LEADER v rámci
Programu rozvoje venkova. Dále byla na programu zahrnuta návštěva Poutního místa Skalka, které má
na území dotčené MAS svůj význam i dlouhou historii. Po cestě na místo ubytování byl navštíven ještě
projekt národní spolupráce, který MAS Vršatec realizovala s partnerem MAS Terchovská dolina. Další
program probíhal v penzionu Gazdovstvo Uhliská, kde byli účastníci ubytováni. Zde měli zástupci hostující
MAS připravenou prezentaci, v které mimo jiné zazněly informace o dalších realizovaných projektech
a mnohých aktivitách na jejich území. Současně také vystoupil majitel penzionu a pohovořil o historii,
rozvoji tohoto rodinného podniku. Původně opuštěná hospodářská usedlost, na které začali s hostincem,
stájí pro koně a postupně se k tomuto vybudovala jezdecká hala, dětské hřiště, penzion, výběhy pro koně.
Kromě tohoto chovají hovězí dobytek, kozy, ovce a další hospodářská zvířata. Kuchyně vaří výhradně
z místních produktů a vyrábí také sýry, paštiky, uzené výrobky aj. Jsou aktivními příjemci dotační podpory
v rámci PRV (např. v oblasti diverzifikace služeb, pořízení lesní techniky aj.). K podpoře cestovního ruchu
přispělo i vybudování vyhlídkové věže nad rodinným podnikem finančně podpořené z PRV v rámci projektu
národní spolupráce. Po diskuzi se účastníci vydali na prohlídku rodinné farmy a také na zmíněnou
nedalekou vyhlídkovou věž. Po večeři byl program prvního dne oficiálně ukončen.

Druhý den následovala prohlídka dalších realizovaných projektů na území MAS Vršatec, a to obecní park
v obci Bolešov, dále výstup z projektu „Ochrana spoločného kultúrneho bohatstva a výmena skúseností
MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba“ - infotabule, které jsou umístěné v každé členské obci a na závěr
muzeum regionu Bílých Karpat, kde byli k vidění výstupy z dvou projektů spolupráce „Osobnosti našej
histórie“ a „Zvyky a tradície na oboch stranách hranice/ Zvyky a tradice na obou stranách hranice“.
Po rozloučení se exkurze přesunula na území MAS Strážovské vrchy a v Trenčianských Teplicích
již čekali jejich zástupci. Projekty, které byly následně prezentovány, byly převážně zaměřeny
na zvelebení veřejných prostranství i podporu cestovního ruchu. Poté se účastníci přesunuli na místo
ubytování, kde následovala prezentační a diskuzní část programu – obě strany se představili, informovali
o jejich činnosti, projektech, aktivitách, oblastech zájmu i o implementaci PRV v obou zemích.

Třetí den exkurze začal opět prohlídkou některých z realizovaných projektů a v obci Dolná Poruba
na účastníky čekal pan starosta, který pohovořil o rozvoji obce a spolupráci s MAS Strážovské vrchy, přes
kterou se v obci zrealizovalo např. Rekonštrukcia strechy na kultúrnom dome a výstavba dětského ihriska
v obci, Výstavba a rekonštrukcia obecných budov a rekonštrukcia autobusových zastávok v obci.
Po dopolední návštěvě projektů následoval oběd, rozloučení a odjezd zpátky do České republiky.

O exkurzi informovaly i webové stránky MAS Vršatec https://www.masvrsatec.sk/clanok/navsteva-z-maskraje-vysocina/. Účastníci akce ocenili zejména možnost sdílení zkušeností se
zahraničními MAS,
s realizací projektů různých typů projektů či srovnání systému financování MAS. V dotaznících bylo
současně zmíněno přání v těchto typech exkurzí pokračovat.
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