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Zástupci MAS Regionu Poodří navštívili partnerskou MAS Podpoľanie 
 
Ve dnech 16. – 18. prosince 2010 navštívili zástupci MAS Regionu Poodří a to starostka obce 
Bartošovice, manažer a administrativní pracovnice sdružení partnerskou slovenskou Místní 
akční skupinu Podpoľanie, která sídlí v městě Detva. Návštěva byla uskutečněna u příležitosti 
pěti let činnosti občanského sdružení a prvního roku implementace integrované strategie „4P 
– Program pro přitažlivé Podpoľanie“s využitím zkušenosti partnerů s implementací strategie. 
Jednání se konalo v pátek v restauraci Culinaire v obci Kriváň. Na tomto jednání jsme měli 
možnost se seznámit s vedením sousední MAS a to MAS Malohont, která je partnerem                        
MAS –  Partnerství Moštěnka. 
Manažer MAS Regionu Poodří na jednání prezentoval činnost našeho sdružení od 
prvopočátku, tj. od roku 2002, kdy začala jednání o programu Leader, přes Leader ČR 2004                     
a 2005, program MMR v intencích metody Leader až po zařazení do programu Leader na léta 
2007 – 2013. Rovněž byly prezentovány projekty Spolupráce a v neposlední řadě další 
aktivity sdružení, jako je regionální značení místních produktů, podpora cestovního ruchu                    
a konání pravidelných akcí MAS i Regionu Poodří. 
Před touto akcí, tj. ve čtvrtek v podvečer se uskutečnilo setkání s vedením MAS Podpoľanie, 
kde jsme se seznámili z Pravidly programu Leader a činností místních akčních skupin na 
Slovensku, které se v mnohém liší. Také my jsme seznámili naše partnery s činností místních 
akčních skupin v České republice včetně fungování Národní sítě MAS ČR. Došlo také na 
výměnu zkušeností při implementaci rozvojových strategií, byly prezentovány podpořené 
projekty, jejich realizace a vyhodnocení. V neposlední řadě pak také byla nastíněna možnost 
zapojení do programu mezinárodní spolupráce. Vlastní jednání bylo plodné, zajímavé                        
a srdečné. Jedním z výstupů je návrh využít kapacit studentů příslušných vysokých škol se 
zapojením v rámci seminárních, bakalářských nebo diplomových prací při srovnání a analýze 
působení MAS v ČR a na Slovensku.  
Sobotní dopoledne bylo využito k návštěvě Maďarska a to MAS "36 Jó Palóc Közhasznú 
Egyesület", která má sídlo v obci Katar a nachází se v oblasti Salgótarjánu. Tlumočení 
zabezpečil RNDr. Juraj Bódi, předseda MAS Podpoľanie, který si osvěžil znalosti z mládí, 
využil techniku a bravurně zvládl naši jazykovou bariéru a jazykovou nevybavenost. Čas 
ukáže, zda naše záměry v rámci „V4“ přinesou ovoce a nám se podaří aktivně spolupracovat 
na mezinárodním poli v rámci této vize. Nechceme předbíhat, ale první setkání bylo zajímavé 
a věříme, že najdeme prostor ke spolupráci, která přinese své výsledky. 
Návštěva u slovenského partnera byla zajímavá a inspirující pro naši další činnost. Vzájemná 
spolupráce a předávání zkušeností je nezbytné a nutné k posílení naší činnosti a k dalšímu 
rozvoji. Již nyní se těšíme na další setkání. 
Nutno poděkovat vedení MAS  Podpoľanie za příjemný zážitek a srdečnost, která vyřazovala 
na každém kroku. 
Bartošovice 20. prosince 2010  
 
Ing. Oldřich Usvald 
manažer MAS Regionu Poodří, o.s. 
 


