Zpráva z akce
Exkurze po projektech PRV-Polsko
Termín a čas konání akce: 25.-27.4.2018
Místo konání akce:

Opole a okolí, Polsko

Celostátní síť pro venkov (CSV) Olomouckého a Zlínského kraje ve dnech 25. - 27.4. 2018
uspořádala akci s názven ,,Exkurze po projektech PRV-Polsko“ .
Zahraniční exkurze byla organizována za účelem sdílení příkladů dobré praxe v rámci Programu
rozvoje venkova (PRV), inspirace a námětů, které přispívají k širším možnostem čerpání finančních
podpor PRV. Ukázka jiných postupů a typů aktivit motivuje k novým možnostem uplatnění PRV pro
rozvoj regionů a aktivizaci lidí venkovského prostoru. Akce vytvořila prostor pro diskusi o řadě
projektů včetně předávání zkušeností a poznatků.
Exkurze byla zahájena postupně na nástupních místech – Zlín, Přerov a Olomouc. Autobusem jsem
do Polska dorazili kolem poledne. V Lipně nás přivítala ředitelka polské MAS Partnerstwo Borów
Niemodlińskich - p. Jadwiga Wójciak , která připravila program pro naši exkurzi. Seznámila nás s
paní starostkou Niemodlinu - Dorothy Koncewicz a náměstkem primátora - Aleksander Juszczyk,
kteří pro nás měli připravenou prezentaci o Niemodlinu a projektech, které se na jejich území daří
realizovat. Společně s námi navštívili kostel v Szydłowiec Śląskie, kde jsme si prohlédli rekonstrukci
kostela a přilehlé zahrady. S podrobnostmi nás seznámil otec Jerzy Chyłek a starosta Szydłowca
Śląskiego - Bernard Jagiełło.
Po obědě jsme se odebrali do sídla kanceláře MAS Partnerstwo Borów Niemodlińskich, kde nám
byla představena práce MAS a její zaměstnanci, takže účastníci exkurze mohli diskutovat o rozdílech
v práci Místních akčních skupin (MAS) u nás a v Polsku přímo s konkrétními pracovníky.
Následovala návštěva takřka sousedního hradu, kde nám paní kastelánka představila projekty
realizované na hradě, renovaci hradu a plány do budoucna ohledně financování celé rekonstrukce
památky.
Druhý den jsme zahájili návštěvou krajského úřadu v Opole, kde byla připravena pracovníky
Oddělení programu rozvoje venkova prezentace o polském PRV a jejich spolupráci s MAS. Přivítal
nás zástupce hejtmana p. Antoni Konopka a krátce pohovořil o svém úřadě, poté slovo předal zástupci
ředitele Oddělení programu rozvoje venkova, p. Andrzeji Janasovi, který přednesl svou prezentaci.
V průběhu odpovídal na konkrétní dotazy od pracovníků českých MAS, které zaujalo srovnání
spolupráce úřadů a MAS v ČR a Polsku.
Po skončení prezentace jsme se rozloučili a pokračovali do Wawelu. Cestou jsme se krátce zastavili
na tenisových kurtech v Polské Nowé Wieś a v centru letecké záchranné služby. Ve Wawelnu na nás
čekali Ditmare a Daniele Gawlistovi - truhláři, kteří se podělili o svoje zkušenosti s čerpáním
prostředků na podporu podnikání. Následoval oběd a přejezd na další místo - obec Dąbrowa,

kde nám byl představen projekt na renovaci vesnického parku.
V nedalekých Tułowicích jsme navštívili kulturní centrum, kde nás pracovnice centra seznámili se
svou činností. Další připravenou velmi zajímavou a účastníky exkurze kladně hodnocenou aktivitou
byl workshop a diskuse o výhodách a nevýhodách přístupu CLLD v Polsku a České republice.
Účastníci byli rozděleni do skupin, vždy část zástupců Polska a část z ČR. Každá skupina dostala
konkrétní téma a seznámila ostatní s přístupem k danému tématu v Polsku a v České republice.
Tematické okruhy byly zaměřeny na PRV, CSV a metodu LEADER. Závěrem workshopu se
rozpoutala velká diskuze. Zapojili se všichni účastníci a pro všechny byly tyto srovnávání zajímavé
a přínosné. Ve večerních hodinách jsme se přesunuli do hotelu v Opole.
Poslední den jsme přejeli do obce Dobra, kde nám byla zástupci Tesařské akademie prezentována
obnova střechy kostela a také jsme tuto tesařskou akademii navštívili. Seznámili nás se zajímavým a
vyhledávaným projektem workshopu, jehož cílem je účastníky naučit pokrývat střechy tradičním
materiálem, břidlicí.
Po příjezdu do dalšího navštíveného místa obce Strzeleczki, nám p. starosta Marek Pieruszka a jeho
zástupce Łukasz Borsuk odprezentovali svůj projekt na obnovu centra obce a pozvali nás na prohlídku
centra obce, kde byl projekt realizován. Po této prohlídce byla exkurze do Polska ukončena.
V průběhu 3 dnů přímo strávených v Polsku bylo v rámci oficiálního programu pro účastníky
připraveno setkání se zástupci místních MAS, rozvojových organizací v regionu a regionální
samosprávy Opole a okolích obcí. Účastníci exkurze velmi pozitivně hodnotili výběr navštívených
míst. V rámci přednášek, prezeztací a vzájemných diskuzí byly předány zkušenosti z přípravy,
realizace a následné udržitelnosti inspirativních projektů prospěšných pro rozvoj regionu.
V Olomouci: 25.7.2018
Zpracovala: Ing. Markéta Bezoušková, koordinátorka CSV RO Olomouc

