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CS 

 
Evropský hospodá řský a sociální výbor 

 
Specializovaná sekce Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí 

 
NÁVRH PROGRAMU 

 
Veřejné slyšení 

LEADER jako nástroj pro místní rozvoj  

 
20. června 2011 

 

EHSV, sál JDE 511 
 

 Tlumočení (8/5): z ES/CS/DE/EN/FR/IT/NL/PL 
  do CS/DE/EN/FR/PL 
 

10:00 Slyšení předsedá pan Hans-Joachim Wilms, předseda Střediska pro sledování udržitelného 
rozvoje, EHSV 
 
Uvítací projev 
 
� pan Mario Campli , předseda specializované sekce Zemědělství, rozvoj venkova, 

životní prostředí, EHSV 
 

Proslov 
 
 pan Juraj Chmiel, náměstek ministra, Ministerstvo zemědělství České republiky 
 

10:15 Úvod a prezentace předběžného návrhu stanoviska EHSV k iniciativě LEADER 
 
� pan Roman Haken, zpravodaj EHSV pro stanovisko "LEADER jako nástroj pro 

místní rozvoj" 

 
10:25 Zásady iniciativy LEADER: získané zkušenosti a budoucí potenciál pro místní rozvoj 

venkova  
 
� pan Pedro Brosei, GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova, Evropská komise 
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10:40 Příklady iniciativy LEADER v praxi – p řípadové studie a získané zkušenosti 
 
� pan Gérard Peltre, předseda mezinárodního sdružení Venkov, životní prostředí, rozvoj 

(Rurality-Environment-Development) 
� pan Antonio Caro Calvo, místopředseda, COPA-COGECA, pracovní skupina 

k rozvoji venkova (ASAJA, Španělsko) 
� paní Urszula Budzich-Szukała, síť PREPARE (Fórum pro aktivizaci venkova, 

Polsko) 
� pan Thomas Bertilsson, Federace švédských zemědělců  
 

11:20 Závěry a doporučení zvláštní auditní zprávy EÚD „Provádění přístupu Leader pro 
rozvoj venkova“ 
 
� pan François OSETE, vedoucí kabinetu pana Lazarose S. LAZAROU, Evropský 

účetní dvůr 
 

11:35 Přestávka na kávu 
 

11:50 Možnosti budoucí podpory místního rozvoje ze strany EFRR 
 
� pan Christian Svanfeldt, GŘ pro regionální politiku, Evropská komise 
 

12:05 Uplatňování iniciativy LEADER v evropském prostoru – výzvy a příležitosti  
 
� pan Oldřich Čepelka, Národní observatoř venkova České republiky  
 

12:15 Panelová diskuze: zkušenosti získané z využití iniciativy LEADER v rozvoji venkova 
a potenciál pro její prosazování v jiných oblastech 
 

12:50 Závěry  
 
� pan Hans-Joachim Wilms, předseda studijní skupiny, EHSV 

 
Konec slyšení 
 

13:00 
 

Oběd formou švédských stolů pořádaný Evropským hospodářským a sociálním výborem 
 

14:30  2. schůze studijní skupiny NAT/502 –  "LEADER jako nástroj pro místní rozvoj"  
 

18:00 Konec schůze studijní skupiny 
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