Správa o realizácii konferencie
Dňa 10.10.2007 sa na Prednej hore obec Muráň uskutočnila medzinárodná konferencia
„LEADER – zahraničné skúsenosti a proces prípravy v banskobystrickom kraji“. Konferenciu
organizovalo Verejno-súkromné partnerstvo Muránska planina (ďalej VSP MP) v spolupráci
z Prvou rozvojovou vidieckou agentúrou (ďalej PRVA) a podporou Bankobystrického
samosprávneho kraja.
Konferencia sa konala ako súčasť trojdňových partnerských dní organizovaných VSP MP
v dňoch 9.- 11.10.2007, na ktorých sa spolupodieľala organizačne a expertne PRVA.
Cieľom konferencie bolo:
 získať aktuálne informácie o príprave LEADER na Slovensku,
 získať informácie a poznatky o realizácii programov LEADER v predchádzajúcom období,
 informovať miestnych partnerov na území VSP MP o prebiehajúcich procesoch v rámci
prípravy územia na Os LEADER,
 zoznámiť členov partnerstva s potenciálnymi regionálnymi partnermi (Malohont,
Podpoľanie) a zahraničnými partnermi,
 vymeniť si skúsenosti s procesom prípravy na LEADER
 nadviazať partnerskú spoluprácu s regionálnymi a zahraničnými partnermi.
Konferencia prebehla v súlade s plánovaným programom (príloha), okrem prezentácie
M.Galvánkovej z Contact Point LEADER+, ktorá bola odprezentovaná v zastúpení. Počas
konferencia prebiehali partnerské rokovania o nadviazaní dlhodobej vzájomnej spolupráce. Priamo
na konferencii boli podpísané zmluvy o spolupráci s dvoma partnermi a dohodnutý podpis
s ďalšími dvoma partnermi. S jedným partnerom už malo VSP MP podpísanú zmluvu pred začatím
konferencie.
Súčasťou konferencie bola prezentácia územia VSP MP formou prezentačného salónika,
kde sa prezentovali miestni partneri svojimi osobne a svojimi prezentačnými a propagačnými
materiálmi. Zároveň počas konferencie prebiehali video prezentácie územia miestnych obcí a
mikroregiónov Muránska planina a Čierny Hron, ktoré sú územím pôsobnosti VSP MP. Súčasťou
video prezentácií boli aj prezentácie akcií, ktoré sa realizujú partnermi VSPMP
Na konferencii sa zúčastnilo celkovo 60 účastníkov z toho 28 bolo miestnych partnerov
členov VSP MP, 5 zástupcov regionálnych partnerov, 12 zahraničných partnerov, 2 zástupcovia
MP SR, 2 poslanci BBSK, 2 pracovníci Úradu BBSK, 7 zástupcov miestnych samospráv.
Ako partneri boli na konferencii zastúpené nasledovné organizácie:
Regionálni partneri
- Občianske združenie Podpoľanie
- Občianske združenie Miestna akčná skupina Malohont
Zahraniční partneri
- Miestna akčná skupina Turisticzna Podkowa, Poľsko
- Miestna akčná skupina Dél-Cserhát, Maďarsko
- Miestna akčná skupina Český Západ, Česká republika
- Miestna akčná skupina Společná Cidlina, Česká republika
- Obec Pivnice, Srbsko
- Obec Kulpin, Srbsko

Prezentácie, ktoré odzneli na konferencii budú zverejnené na web stránke
www.muránskaplanina.com po jej aktualizácii a na web stránke www.rrabr.sk po jej spustení v
októbri 2007.
Z celej konferencie sa robil video záznam a fotografická dokumentácia.

V Brezne, 12.10.2007
Spracoval: Igor Pašmík
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