
Leaderfest 2011 
 

V dňoch 17. – 18. 5. 2011 sa v historickom českom mestečku Štramberk, ležiacom v moravsko – 

slezskom kraji, konal už druhý ročník medzinárodnej konferencie s názvom Leaderfest 2011. Išlo 

o stretnutie reprezentantov miestnych akčných skupín a iných účastníkov rozvoja vidieka z EÚ, ktorí 

používajú metódu Leader alebo pripravujú túto metódu do praxe, aby tak prispeli k rozvoju svojich 

vidieckych oblastí. Celkovo Leaderfest navštívili zástupcovia Miestnych akčných skupín z 13 krajín 

(Slovensko, Poľsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Maďarsko, Bulharsko, Srbsko, Macedónsko, Francúzsko, 

Taliansko, Škótsko a Česká republika). 

 

Aj naša miestna akčná skupina dostala pozvánku na toto zaujímavé podujatie a poctila ho svojou 

účasťou. Dvojdňový program a maratón prezentácií sa začal slávnostným otvorením na námestí. 

Odtiaľ kroky účastníkov viedli na rôzne tematicky i obsahovo zamerané prednášky. Tie sa konali 

v jednotlivých historicko - kultúrnych strediskách mesta, ktoré si týmto spôsobom mohli účastníci aj 

prezrieť. Organizátori všetko precízne pripravili mysleli na všetky detaily. 

 

Prvý deň Leaderfestu bol rozdelený na celodenné workshopy, kultúrne programy, trhy regionálnych 

produktov a iné zaujímavosti samotného mestečka (napr. Štramberská trúba, Múzem Z. Buriana, 

Múzeum Biblií, Jaskyňa Šipka, Arboretum, prírodná pamiatka Kamenárka, Pivné kúpele, Jaroňkova 

pekáreň atď.). Workshopy sa realizovali na šiestich stanovištiach, kde každé obsahovalo svoju nosnú 

tému, od Projektov spolupráce a Príkladov dobrej praxe v programoch Leader, cez dokumentárne 

filmy vidieka v Čechách až po Inovácie v projektoch Leader a Geoparky. V každom workshope sa 

vystriedalo množstvo prednášajúcich z českých ale aj zahraničných MAS-iek. Cez prestávky medzi 

jednotlivými blokmi sme mali možnosť ochutnať typické štramberské špeciality (Štramberské uši, 

Frngále,...), ale i iné regionálne dobroty, nadchnúť sa nad ručnou tvorbou šikovných remeselníkov, 

zakúpiť si výrobky s certifikátom regionálnej značky a zhliadnuť vystúpenia folklórnych, divadelných a 

speváckych súborov na námestí a v miestnom kostole. Po aktívne prežitom dni, kde sme absorbovali 

množstvo zaujímavých informácií, prišiel čas stráviť príjemné chvíle pri spoločnej večeri. V družnej 

debate a dobrej nálade sme sa presunuli na nami vybraný raut a prežili večer plný hudby. 

 

Druhý deň sa niesol v duchu konferencie s názvom Leader 2014+, ktorej sa zúčastnili zástupcovia 

ministerstiev a centrálnych orgánov pôsobiacich v oblasti rozvoja vidieka. Na nej zástupcovia 

Národnej siete miestnych akčných skupín Českej republiky predstavili svoj Národný strategický plán 

Leader 2014+ ako strategický dokument, tematicky a časovo zameraný na uplatnenie metódy Leader 

v rozvoji vidieka v období po roku 2013. Plán účastníci konferencie na záver schválili. Jedinú otázku 



k schváleniu mal Bc. Peter Pitoňák, podpredseda OZ MAS LEV, o.z. z Levoče (SR) a starosta z obce 

Granč - Petrovce, ktorého zaujímalo, či víziu daného plánu si môže osvojiť aj Slovenská republika :). 

Týmto odľahčením sa konferencia priblížila k svojmu záveru a po spoločnom fotografovaní sme sa 

rozlúčili s mestečkom Štramberk a jeho milými obyvateľmi. 

 

            

            

            

           



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

      


