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Okénko do minulosti: 

ELARD od r. 1999 do 2012  

Mezinárodní nezisková organizace založená v r. 1999 5 evropskými 
neformálními LEADER sítěmi:  

 1.Francouzská síť LEADER - LEADER France  

 2. Řecká síť LEADER - Eλληνικό Δίκτυο LEADER  

 3. Irská síť LEADER - Comhar LEADER na hEireann  

 4. Italská síť LEADER - AssoLEADER  

 5. Španělská síť LEADER – REDR  

 Dnes ELARD reprezentuje více než 1100 MAS (z celkového počtu asi 
2270) prostřednictvím národních a regionálních dobrovolných sítí v 
následujících 21 zemích:  

 Belgie, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, 
Francie, Itálie, Irsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, 
Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, 
Švédsko a Velká Británie  

 V kontaktu s organizacemi zabývajícími se rozvojem venkova v: 
Rakousku, Německu, Bulharsku a na Kypru.  

 



 

Hlavní cíle ELARD  

(více na www.elard.eu)  

Stěžejní cíle ELARD jsou zejména : 
  

 „Aktivně šířit filozofii a principy metody LEADER založené na 
osmi klíčových principech (teritoriální přístup, přístup zespoda 
nahoru, místní veřejno-soukromá partnerství – místní akční 
skupiny, inovativní přístup, integrovaný a multisektorový 
přístup, síťování, spolupráce a decentralizovaná administrace) s 
cílem dosáhnout udržitelný rozvoj venkova napříč Evropou…“  

 

 „Zastupovat zájmy a potřeby svých členů na půdě Evropských, 
mezinárodních i národních institucí a neustále tak aktivně 
prezentovat metodu LEADER mezi evropskými politiky a 
zákonodárci s cílem udržet, případně dále posílit její 
nezastupitelné postavení v rámci evropské politiky rozvoje 
venkova…“  
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Hlavní platformy, kde je 

ELARD zastoupen 

 Evropská komise 
 DG AGRI 

 Poradní skupina pro Společnou zemědělskou politiku 

 Podvýbor LEADER 

 Koordinační výbor ENRD 

 Pracovní skupina pro Evropská inovační partnerství 
(zemědělství – rozvoj venkova) 

 Tematická expertní skupina „Kvalitnější strategie rozvoje“ 

 DG REGIO 

 Tematická expertní skupina pro vytvoření návodu CLLD pro 
řídící orgány 

 Tematická expertní skupina pro vytvoření návodu CLLD pro 
příjemce   

 Podvýbor CLLD (meziresortní v procesu vytváření) 

 



Hlavní platformy, kde je 

ELARD zastoupen 

 Výbor regionů 

 expertní organizace Výboru NAT pro CLLD 

 

 Další iniciativy: 

 Evropský venkovský parlament 

 ENRD Cluster 

 FARNET 

 PREPARE 

 LD NET, RED Network, ECOVAST  



 

Co je to CLLD?  

 LEADER coby nástroj - metodologie, nikoliv 

dotační program 

 Širší využití metody LEADER 

◦ mimo území EU 

◦ mimo Program rozvoje venkova v rámci multi-fund 

 

 

◦ Kumunitně vedený místní rozvoj (Community – led local 

development – CLLD)  

◦ Strategie CLLD 
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Co je to CLLD? 

 8 základních principů metody LEADER (CLLD): 
◦ teritoriální přístup 

◦ přístup zespoda nahoru 

◦ místní veřejno-soukromá partnerství – MAS 

◦ inovativní přístup  

◦ integrovaný a multisektorový přístup 

◦ decentralizovaná administrace 

◦ síťování 

◦ spolupráce 

 musí být aplikovány všechny principy najednou !!! 
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Proč CLLD? 

 ZAPOJENÍ VŠECH … 
◦ CLLD je schopno mobilizovat, posílit a zahrnout celou 

venkovskou ekonomiku: od tradičních farem po high-tech 

průmyslové podniky 

◦ ve venkovském prostředí, kde lidské a další zdroje jsou 

vzácné, je to zvláště důležité 

◦ LEADER / CLLD je nepolitickým, transparentním a všem 

otevřeným nástrojem k přetvoření budoucnosti 

venkovského prostoru 
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Proč CLLD? 

 LEADER se ukázal jako vysoce nákladově-

efektivní metoda obnovy, diverzifikace a rozvoje 

venkovské ekonomiky … 
◦ MAS v SZ Finsku se 45 000 obyvateli vytvořila v tomto 

období celkem 200 pracovních míst – většinou v oblasti 

služeb, kde oblast předtím zaostávala 

◦ multiplikační efekt, generuje další investice 

◦ navíc množství místního nadšení a dobrovolnické práce 

realizující výstupy metody LEADER, které jsou zdarma 
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Proč CLLD? 

 ZMĚNA V PŘEMÝŠLENÍ LIDÍ… 
◦ LEADER / CLLD je schopen změnit tradiční vnímání 

provádění a financování místních rozvojových politik ze 

shora-dolů na zespoda-nahoru  

◦ lidé kritizující politiky a úředníky za provádění jejich politik 

si mohou vyzkoušet místní rozvoj realizovat sami – být 

namísto vně procesu jeho aktivní součástí 

◦ LEADER / CLLD  také přináší dlouhodobé strategické 

uvažování přes Místní rozvojové strategie, které 

shromáždí množství individuálních partikulárních projektů 

pod jeden společný deštník s celoúzemní vizí 
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Takto ne ! 
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Takto ano ! 
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Proč územní dimenze/CLLD? 



Programovací období 2014 - 

2020 
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LEADER – úspěšná 

evropská story 
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Pogram předsednictví:  

 
 1) VÍCEFONDOVÉ FINANCOVÁNÍ - sledovat a upevňovat metodu LEADER/KVMR napříč 

Evropou i programy EU, zasadit se o co nejrychlejší spuštění dalšího období  
 2) SJEDNOCOVÁNÍ - sjednocování kvalitativní úrovně LEADERu v Evropě a vzájemné 

předávání dobré praxe  
 3) NOVÉ PARADIGMA EVROPSKÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY - posun v chápání zemědělské 

politiky; " od podpory plochy k podpoře kvality", podpora místní ekonomiky, podpora 
zdravé produkce regionálních potravin  

 4) MLÁDEŽ NA VENKOVĚ - "mladí z center do regionů"  
 5) SÍŤOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE - s jinými funkčními organizacemi /např. Prepare, Arc 

2020/, vymezit působnost jednotlivých organizací za současné integrace činnosti každé 
z nich  

 6) ROZŠÍŘENÍ METODY LEADER - podporovat uplatňování metody LEADER s přesahem i 
mimo evropské území v rámci např. předvstupního jednání či rozvojové politiky  

 7) ELARD jako žadatel a realizátor projektů - pracovat na možnosti podávat projekty 
evropského dosahu 

 8) BÍLÁ MÍSTA - podpora pokrytí bílých míst, aby bylo možné rozšířit metodu LEADER 
územně i tematicky – podmínka úspěšného fungování metody LEADER/KVMR v rámci 
různých programů EU  
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Děkuji za 

pozornost! 
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