
Prezentácia zastupiteľov MAS LEV v LGD Krainy sw. Anny 

V dňoch 11.5.- 12.5.2013 sme sa v počte 12 zúčastnili opäť zaujímavej aktivity, prostredníctvom ktorej sme chceli najmä zabezpečiť publicitu MAS LEV 

v Poľsku a informovať o našej oblasti.  S LGD Krainy św. Anny sme sa dohodli, že navštívime ich kraj, kde jednak prebehne výmena skúseností tohto 

združenia s MAS LEV a MAS Rýmařovsko v rámci budovania kapacít, ale tiež predstavíme svoju činnosť a oslovíme širokú verejnosť, kde zadeklarujeme, že 

miestne akčné skupiny majú široký záber činností a podporujú rôznorodé aktivity v regiónoch. Nielen že zabezpečujú investície do infraštruktúry, ale sa 

zaoberajú identifikovaním nevyužitých zdrojov, spôsobmi ich využitia, inováciami, sieťovaním, oživovaním tradícií a kultúrnych zvykov, spoluprácou na 

národnej aj nadnárodnej úrovni. Od stretnutia s verejnosťou sme očakávali spätnú väzbu aj poľských, či českých členov MAS k významu MAS, prípadne 

novým návrhom na fungovanie a tiež nové predstavy o spolupráci do budúcna, financovanie po roku 2013.  

Keďže LGD počas plánovania stretnutia prejavila záujem o naše tradície, folklór, pretože v ich regióne, ako aj v regióne MAS Rýmařovsko už nepretrvali, 

dohodli sme sa, že po všetkých oficiálnych stretnutiach so zástupcami oboch MASiek sa zúčastníme ich slávností, kde sa odprezentujeme. Počas sedení si 

predsedovia, manažéri, ostatní pracovníci MASiek vymenili skúsenosti s implementáciou ISRÚ, s problémami, ktoré nám nastali, a ako sme ich dokázali 

vyriešiť.  

Neskôr pán podpredseda MAS LEV, o.z. predstavil našu činnosť priamo pri oficiálnom programe slávností, po čom naše hudobné teleso predviedlo, akým 

spôsobom sa v rámci ISRÚ podporujú kultúrno – spoločenské aktivity pre zvýšenie atraktivity regiónu a zprezentovali ľudovú hudbu Spiša, tradicionalistické 

oblečenie a vysvetlili ako sa  zachovali tradície i folklór v rámci územia MAS LEV.  

 

Počas tohto krátkeho pobytu sme sa veľa dozvedeli a videli, ako dokáže mesto Ujazd vytvárať podmienky pre fungovanie LGD a ako spoločne postupujú 

v napĺňaní cieľov.  Zároveň sa nám páčilo ako mestá ČR a PL hľadajú spoločné aktivity a zapájajú do nich svojich obyvateľov. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


