LEADER je šanca
Prístup LEADER je samostatná os v programe rozvoja vidieka, ktorá sa svojimi pravidlami
čiastočne líši od pravidiel štrukturálnej politiky, ako aj politiky rozvoja vidieka v rámci existujúcich
fondov, lebo spája viaceré aktivity
aktivity s cie¾om podpori( rozvoj určitého územia. Prístup LEADER je
výhradne zameraný na podporu integrovaného rozvoja vidieka a na Slovensku je preò vyčlenená
čiastka 57,9 milióna Eur z rozpočtu Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Je
orientovaný vždy
vždy na určité územie, uplatòuje teritoriálny princíp a je založený na aktívnom
zapojení miestnych ¾udí. Ve¾mi dôležitým je fakt, že jeho proces sa začína zdola nahor. Stretnutia,
propagačné aktivity a tréningy na lokálnej úrovni sú podstatným nástrojom na začiatku
uplatòovania prístupu LEADER. Programy a projekty vždy tvoria a realizujú miestne partnerstvá
ktorými sú miestne akčné skupiny, pričom každá takáto skupina si vypracováva vlastnú
rozvojovú stratégiu a na jej základe akčný a finančný plán.
Ve¾kou výhodou prístupu LEADER je nevyhnutnos( spolupráce a dobrovo¾nej činnosti na vidieku
- teda fenoménu, ktorý je zatia¾, takpovediac, nedostatkovým tovarom. Prístup LEADER je určený
pre široké spektrum obyvate¾ov vidieka – podnikate¾ov, farmárov, lesníkov, zástupcov samosprávy,
neziskový sektor, pre rôzne sociálne skupiny..
skupiny...... Významným faktom sú rozhodnutia
rozhodnutia šité na mieru
pre dané územie rešpektujúce danosti vo všetkých oblastiach v protiklade
protiklade s doterajšími plošnými
prístupmi programových dokumentov stavajúcich na tú istú štartovaciu čiaru všetkých bez oh¾adu
na ich ekonomickú silu a nerešpektujúcu regionálne rozdiely v podmienkach podnikania. V praxi to
znamená, že sa podporia domáci začínajúci
začínajúci podnikatelia v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
ak má územie pre to prírodné a ¾udské predpoklady, podporí sa schopnos( mobilizova( miestne
súkromné a verejné zdroje, podpora tvorby pridanej hodnoty, zamestnanosti a príjmov vo
vidieckych oblastiach.
oblastiach. A napokon je to transparentné využitie miestnych verejných zdrojov na
základe fungovania miestnych viacsektorových partnerstiev, čiže napríklad verejného sektoru,
podnikate¾ov, občianskych združení a ich spoločného rozhodovania o rozmiestnení týchto zdrojov
zdrojov
v území na základe spoločne prijatých, transparentných implementačných, monitorovacích,
hodnotiacich a kontrolných pravidiel.

