
Odborná exkurzia Slovenských MAS v Poľsku 

      

V dňoch od 20. – 23. októbra 2011 sme sa zúčastnili odbornej exkurzie k našim severným susedom, 

pod záštitou a taktovkou Národnej siete regionálneho rozvoja SR a Centrom poľnohospodárskeho 

poradenstva (Centrum Doradztwa Rolniczego) v Krakove, zameranú na Program rozvoja vidieka 

Poľska, implementácia programu Leader a podporu rozvoja cestovného ruchu a agroturistiky. 

Zúčastnili sa jej zástupcovia 11 miestnych akčných skupín a pracovníci regionálnych pracovísk 

Národnej siete rozvoja vidieka pre trenčiansky a banskobystrický kraj. Absolvovaním tejto odbornej 

exkurzie účastníci dostali možnosť získať prehľad o prístupe Leader v Poľsku, zrealizovaných 

aktivitách a projektoch Miestnych akčných skupín. 

     Po príchode do Czorsztynu, kde sme v prvý deň boli ubytovaní, sme sa zoznámili s hlavnými 

predstaviteľmi a aktérmi, ktorí nás počas všetkých štyroch dní sprevádzali. Následne sme sa presunuli 

do Kroscienka, zhliadli zrealizované projekty a prezentáciu MAS Gorce Pieniny (stratégiu rozvoja 

územia, systém výberu činností a práca s členmi MAS). Večer sa v diskusii pokračovalo pri spoločnej 

večeri a regionálnych špecialitách. 

     Na druhý deň sme sa presunuli do Zatora, kde nás čakali zástupcovia MAS Dolina Karpia, ktorí nám 

porozprávali o svojej činnosti zameranej na rybníky a chov špeciálnych kaprov. Poobede sme sa 

presunuli do Krakowa a absolvovali exkurziu historickým jadrom mesta. Večeru sme strávili 

v spoločnosti hlavných predstaviteľov Centra poľnohospodárskeho poradenstva Krakow, ďalej 

regionálneho sekretariátu Národnej siete rozvoja vidieka a župana  Malopoľského vojvodstva. 

     Tretí deň sme navštívili MAS Wokol Lysej Góry v Bieline a oboznámili sa s činnosťou MAS, jej cieľmi 

a projektmi skrz pracovníkov regionálneho sekretariátu poľskej Národnej siete rozvoja vidieka 

svätokrížskeho vojvodstva v Kielcach. Nasledovala návšteva hory Svätý Kríž, prehliadka kláštora 

a Stredovekej dediny. Pri večeri nám robili spoločnosť zástupcovia vedenia Úradu maršalka 

Svätokrížskeho vojvodstva, regionálneho sekretariátu NSRV Poľskej republiky a predstavitelia 

hosťujúcej MAS. 

     Posledný deň sme strávili v Zakliczyne a s predstaviteľmi troch MAS: MAS Dunajec Biala, MAS 

Zielony Pierscien Tarnova a MAS Beskid Gorlicki. Po oboznámení sa o ich činnostiach, projektoch 

a osvedčených postupoch pre prebiehajúce projekty v rámci implementácie stratégií sme navštívili 

troch farmárov, ktorí sa zúčastňujú priameho predaja. Po spoločnom obede sme sa s našimi milými 

hostiteľmi rozlúčili a vrátili sa domov. 

           

 



 











 
      


