
Resumé 

Práce pojednává o jednom z nových přístupů k rozvoji venkova v EU, kterým je 

iniciativa LEADER. Tato iniciativa se vyznačuje zapojením místních aktérů do rozvoje 

venkova, vypracováním ucelené strategie rozvoje oblasti a přístupem bottom-up. Uplatněním 

tohoto principu ve dvou konkrétních členských zemích EU se zabývala první část práce. Pro 

porovnání jsem zvolila dva rozdílné členské státy: Českou republiku jako nový členský stát 

(2004), který ještě neměl s iniciativou LEADER žádné zkušenosti a Francii jako jeden ze 

zakládajících členských států EU. Stát, kde je iniciativa LEADER uplatňována od jejích 

počátků v roce 1991. Analýzou implementace iniciativy (podopatření typu LEADER+) jsem 

došla k závěru, že je princip bottom-up uplatňován ve větší míře ve Francii. V České 

republice výběr projektů konečných příjemců dotace musel projít dalším schvalovacím 

řízením přímo na Ministerstvu zemědělství ČR. Ve Francii o přidělení dotace rozhodovali 

členové MAS na programovém výboru. 

Ve druhé části práce jsem provedla komparativní případovou studii dvou konkrétních 

místních akčních skupin MAS Posázaví, o.p.s. (Česká republika, Středočeský kraj) a MAS 

Pays d'Albret (Francie, region Aquitaine). Mým cílem bylo potvrdit či vyvrátit hypotézu, 

kterou jsem stanovila v úvodu práce: Ve francouzské MAS byly díky dlouhodobým 

zkušenostem s iniciativou LEADER vytvořeny pevnější vazby spolupráce mezi soukromým a 

veřejným sektorem, než jak je tomu v případě české MAS. Východiskem mi byla řada 

strukturovaných rozhovorů se členy obou MAS. 

Tuto hypotézu nemohu potvrdit. Jak dokazuje teorie učících se regionů (Lundvall, 

Johnson), existují kodifikované znalosti, pod kterými si můžeme představit principy a 

pravidla iniciativy LEADER. Mimo ně ovšem existují nekodifikovatelné znalosti, které jsou 

dané specifickým prostředím v každé jednotlivé místní akční skupině. Zatímco Francie zažívá 

dlouhé období stability, Česká republika prošla v 90. letech 20. století obdobím transformace. 

Občané zažívají dříve nepoznané svobody a k tomu získali možnost sami rozhodnout o dalším 

rozvoji své oblasti, iniciativu LEADER. To je důvod, proč je aktivita členů akční skupiny a 

spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem v MAS Posázaví, o.p.s. silnější, než ve 

francouzské Pays d'Albret. 

 

 

 


