
 

 

Konferencia v Poľsku  
„Dnes sa spoznávame, zajtra spolupracujeme“ 

 
 
V rámci projektu „„Poľsko-slovenské stretnutia Lídrov” podporeného programom 

cezhraničnej spolupráce PL - SK sa dňa 28.11.2011 uskutočnila konferencia „Dnes sa 

spoznávame, zajtra spolupracujeme“. V tomto projektovom zámere bola MAS LEV hlavným 

partnerom poľského žiadateľa a preto musela byť prítomná pri realizácii tohto záverečného 

podujatia. Z toho dôvodu  sme sa v zastúpení dvoch členov LEV zúčastnili tejto konferencie 

na základe pozvania našich poľských kolegov z MAS Gorlické Beskydy.  

Jej cieľom bolo vzájomné spoznávanie pozvaných MAS a následné oslovenie potenciálnych 

partnerov pre budúcu spoluprácu. Išlo o plánované stretnutie v projekte, na ktorom sa mali 

predostrieť závery z projektových aktivít a tiež sa poskytla príležitosť pre MASky zo Slovenska 

i Poľska verejne sa odprezentovať a tak podať reálny obraz o smerovaní v iniciatívach, 

nadviazať nové spolupráce nielen v rámci osi 4 Leader, ale aj iných oblastiach života 

regiónov.  

Úvod konferencie patril prezentácii o špecifikách územia a projektoch MAS Gorlické Beskydy. 

Po úvode sa slova ujala riaditeľka poľskej národnej agentúry pre rozvoj vidieka, ktorá nám 

priblížila systém fungovania Leadra v Poľsku. Okrem toho sa predstavili aj ďalší významní 

predstavitelia agentúr či subjektov, ktoré pomáhajú financovať rôzne aktivity poľských 

multisektorových partnerstiev. V tejto prvej časti prezentácií bola okrem iných MAS-iek 

odprezentovaná aj činnosť a potenciál územia našej MAS LEV manažérkou – Ing. Katarínou 

Pjatákovou, ktorá poukázala nielen na samotnú realizáciu ISRÚ, ale aj na ďalšie významné 

snahy kancelárie MAS LEV, jej členov, nečlenov a regiónu. V popoludňajších hodinách 

pokračovala konferencia v predstavovaní ďalších slovenských aj poľských MAS. Tento prvý 

deň bol venovaný vzájomnému spoznávaniu MASiek a v nasledujúcich mali zástupcovia 

poľských aj slovenských organizácií príležitosť nadväzovať kontakty pre vzájomnú budúcu 

cezhraničnú spoluprácu a najmä vidieť dobré príklady z praxe v teréne v rámci pripravenej 

odbornej exkurzie. 

Konkrétne naše združenie opäť oslovila asociácia z okolia Nowy Sacz pre spoluprácu cez 

Grundtvig a podali sme jej návrhy na oblasti, v ktorých sme cez danú program ochotní 

spolupracovať, aby to malo aj významný efekt.  

Pre viaceré MAS, ktoré ešte  stále hľadajú tých správnych partnerov pre spoluprácu a 

potrebujú motiváciu i skúsenosti od ďalších MAS to bola určite prínosná udalosť, ktorá  

prispela opäť k budovaniu ľudských kapacít.  



 

 

 

 

 



 

 

        

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 


