Správa z realizácie aktivity

Názov aktivity
a číslo aktivity

Národná a nadnárodná spolupráca na regionálnej úrovni 2.2/1 - Odborná exkurzia do zahraničia – Česká republika
(pre MAS/VSP z Nitrianskeho a Trnavského kraja)

Regionálna anténa

pre Nitriansky kraj

Termín a miesto konania aktivity

02. - 04. 10. 2017 Olomoucký a Zlínsky kraj, ČR

Počet účastníkov

30 účastníkov (+ 2 zástupcovia RA NSRV SR pre Nitriansky
kraj, 2 zástupcovia RA NSRV SR pre Trnavský kraj a šofér)

Popis realizácie aktivity: Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj spolupracovala s Regionálnou
anténou NSRV SR pre Trnavský kraj na zrealizovaní odbornej exkurzie do Českej republiky, ktorá počas
troch októbrových dní prebiehala na území MAS BUCHLOV, z.s., MAS Horňácko a Ostrožsko z.s., MAS
Region HANÁ, z.s. a MAS Bystřička, o.p.s. (Zlínsky a Olomoucký kraj). Exkurzia bola zameraná na
problematiku rozvoja vidieka, LEADER, projekty spolupráce, vidiecky cestovný ruch a prezentáciu
rozvojových projektov podporených zo zdrojov EÚ. Súčasťou programu bola aj účasť na odbornej
konferencii k pripravovanej výzve na projekty spolupráce. Exkurzie sa zúčastnili zástupcovia subjektov
pracujúcich v oblasti rozvoja vidieka a MAS/VSP z Nitrianskeho (15 účastníkov) a Trnavského (15
účastníkov) kraja.
Exkurzia začala 2. októbra 2017 o siedmej hodine pred budovou Agroinštitútu Nitra, kde nastúpila prvá
skupina účastníkov. Ďalšie zastávky boli v Trnave, Jablonici a v Senici, kde sa pripojili účastníci
z Trnavského kraja. Autobus plynule smeroval do územia MAS BUCHLOV, z.s. Prvým cieľom odborného
programu exkurzie bola prehliadka Archeoskanzenu Modrá ako jedného z významných opevnených
sídlisk Veľkomoravskej ríše. Skanzen približuje každodenný život našich predkov a prostredníctvom
náučných programov sa návštevník má možnosť dozvedieť veľa zaujímavých informácií o tomto období
našich dejín. Tento úspešný projekt s veľkou výpovednou hodnotou bol zrealizovaný prostredníctvom
prístupu LEADER, programu SAPARD s finančnou podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR
a Ministerstva zemědělství ČR. Celá prehliadka bola obohatená o sprievodný komentár starostu obce
Modrá Miroslava Kováříka. Ďalej nasledovala návšteva expozície Živá voda, ktorá je výstupom
spoločného projektu cezhraničnej česko-slovenskej spolupráce 2007 - 2013 obce Uhrovec a obce
Modrá spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a príspevkom zo štátneho
rozpočtu ČR. Tento unikátny projekt približuje život vo vode i okolo vody a jej význam v prostredí tým
najtransparentnejším spôsobom - formou priameho a vizuálneho kontaktu so živočíchmi a rastlinami
nad i pod vodou. Zaujímavý je najmä priehľadný tunel, vďaka ktorému môžu návštevníci pozorovať
život pod vodnou hladinou v šesťmetrovej hĺbke. Zavŕšením pobytu v obci Modrá bola návšteva
„Centra Slováckych tradic“, kde sa účastníci exkurzie oboznámili s procesom pálenia ovocia
a s históriou vinárstva a taktiež navštívili obchodík s regionálnymi produktami. Po obede v Reštaurácii
Skanzen odborný program exkurzie pokračoval v území MAS Horňácko a Ostrožsko z.s. účasťou na
ČESKO-SLOVENSKEJ KONFERENCII venovanej projektom spolupráce a výmene skúseností. V rámci
odborných príspevkov boli zo strany Mgr. Ingrid Kociánovej (MPRV SR) predstavené kritériá na
realizáciu projektov spolupráce ČR a SR, činnosť a poslanie NS MAS ČR, z.s. prezentoval Ing. Jiří Krist
(predseda spolku) a Ing. Roman Haken (člen EHSV) priblížil možnosti nadnárodnej spolupráce
s balkánskymi štátmi. Následne sa predstavili všetky prítomné MAS/VSP z ČR aj SR, ktoré v nadväznosti
na zameranie konferencie uvádzali prípadné projektové zámery spolupráce v aktuálnom
programovom období. Po spoločnej večeri sa konštruktívne diskutovalo o projektových námetoch a

hľadaní si partnerov na možnú budúcu spoluprácu. Odbornú diskusiu spríjemnilo spevácke vystúpenie
zástupcov z Nitrianskeho kraja, ktorí sa predstavili v tradičných krojov.
Účastníci exkurzie boli ubytovaní v areáli Slovácký dvůr v Ostrožskej Novej Vsi, kde na druhý deň
v konferenčnej miestnosti pokračoval program konferencie. K diskutovaným témam patrili možnosti
nadnárodnej spolupráce, výber vhodných partnerov na spoluprácu a priestor bol vyhradený i na
prezentovanie výstupov jednotlivých pracovných skupín.
Následne sa účastníci autobusom presunuli do Olomouca so zabezpečením „check in“ v hoteli a obedu
v Drahanovciach. Ďalším cieľom odbornej exkurzie bola prehliadka zaujímavých miest v území MAS
Region HANÁ, z.s. Účastníci navštívili Múzeum kočiarov v obci Čechy pod Kosířem, ktoré sa prezentuje
najväčšou zbierkou historických kočiarov a vďaka strhujúcemu komentáru jeho majiteľa Václava Obra
prinieslo pre všetkých zúčastnených nezabudnuteľný zážitok. Priestory múzea aktuálne prechádzajú
rekonštrukciou a projekt je podporovaný samotnou obcou Čechy pod Kosířem, Olomouckým krajom,
i prostredníctvom zdrojov EÚ a pod.
V obci Náměšť na Hané privítala účastníkov exkurzie starostka Mgr. Marta Husičková, zároveň ich
previedla zámkom, ktorý sa vypína nad obcou a z pozície predsedkyne MAS predstavila úspešné
projekty realizované v obci prostredníctvom stratégie MAS Region Haná, z.s. v uplynulom
programovom období. Po prehliadke rodinného minipivovaru Jadrníček v obci sa účastníci exkurzie
presunuli do miestneho kultúrneho domu, v ktorom bola pripravená prezentácia regionálnych
produktov spojená s ochutnávkou a kultúrnym programom.
Tretí, posledný deň exkurzie začal presunom do územia MAS Bystrička, o.p.s., kde činnosť MAS
predstavil starosta obce Hlubočky PhDr. Ivo Černik. Po prezentácii nasledovala prehliadka areálu
voľnočasových aktivít „PARK SPORTU“ v Hrubej Vode. Rezort má v ponuke rodinnú bobovú dráhu,
jazdenie na koni, minigolfové a disc-golfové ihriská, lukostreľbu a pod. vrátane kvalitných gastro
služieb. Po ukončení tohto bodu programu sa účastníci odbornej exkurzie vo večerných hodinách vrátili
späť na Slovensko.
Na základe pozitívnych vyjadrení účastníkov exkurzie možno konštatovať, že cieľ exkurzie bol splnený
v celom rozsahu. Exkurzia umožnila získať poznatky o úspešne zrealizovaných projektoch ako
príkladoch dobrej praxe, zabezpečila výmenu skúseností o ich implementácii a ponúkla príležitosti na
budúcu spoluprácu.
Program exkurzie je súčasťou Správy z realizácie aktivity ako samostatná príloha.
Odporúčania pre ďalšiu činnosť:
 Pokračovať v realizácii odborných exkurzií do členských krajín EÚ so zámerom výmeny informácií
a skúseností pri implementácii projektov podporujúcich rozvoj vidieka.
 Šíriť informácie a praktické poznatky získané z aktivít nadnárodnej spolupráce medzi členov NSRV
SR.
Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka
Podpis zodpovedného pracovníka RA: .........................................................
Dňa: 10. 10. 2017 Nitra

