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Zahraničná odborná exkurzia 
do Rumunskej republiky – MAS Lunca Muresului de Jos

11. – 13. august  2021, 
Rumunská republika – MAS Lunca Muresului de Jos



Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj  pripravila pre členov MAS, ako aj
ostatných aktérov  aktívnych na rozvoji vidieka Žilinského kraja aktivitu zameranú na
príklady dobrej praxe realizovaných projektov z Programu rozvoja vidieka, z fondov
EÚ,  vidiecky  cestovný  ruch  a rozvoj  vidieka.  Taktiež   je  exkurzia  zameraná  na
implementáciu  stratégie  miestneho  rozvoja  v oblasti  juhozápadného  Rumunska
v Temešvárskej  župe na území Miestnej  akčnej  skupiny Lunca Muresului  de Jos.
Prvé stretnutie bolo na Mestskom úrade v Nadlaku. Privítal nás primátor mesta Ioan-
Radu Mărginean. Zároveň sme sa stretli aj so zástupkyňami MAS Lunca Muresului
de  Jos.  Pracovníci  mesta  prezentovali  projekt  opravy  chodníkov  v meste  v rámci
stratégie miestneho rozvoja MAS. Zo stretnutia bolo jasne vidno dobrú spoluprácu
vedenia mesta a kancelárie MAS. 
Z mestského  úradu  sme  peši  prešli  do  dielne  preparátora  zvierat,  ktorý  získal
nenávratný finančný príspevok v rámci stratégie MAS na zriadenie dielne. Takto sa
podnikateľovi  zvýšila  možnosť spracovať viac zvierat. Bolo veľmi zaujímavé vidieť
ako spracováva materiál a vytvára svoje produkty.
Následne sme sa presunuli do spoločného odbytového družstva 21 farmárov v okolí
Nadlaku. Družstvo z nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka
vybudovalo veľké obilné silá. Do týchto síl spoločne sústreďujú úrodu a družstvo ju
predáva.  Takto  získa  lepšiu  obchodnú  pozíciu,  výhodnú  pre  všetkých  farmárov.
Družstvo okrem toho zriadilo akreditované laboratórium na vyhodnotenie kvality zrna.
Takýmto spôsobom zabezpečili aj kvalitatívne ukazovatele svojej úrody. Okrem toho
družstvo  v rámci  stratégie  MAS  implementuje  projekt   zlepšenia  technického
vybavenia  nákupom  techniky  na  zlepšenie  manipulácie  s poľnohospodárskymi
produktami. Podľa diskusie má odbytové družstvo jednoznačne výhody pre členov
družstva. Hlavne to, že sa môžu venovať svojej práci a odbyt vyrieši za nich spoločné
družstvo.
Z odbytového družstva sme sa odviezli do obce Semlac, kde nás privítala starostka
Letitia Stoian. Pani starostka je zároveň predsedkyňa MAS Lunca Muresului de Jos.
V diskusii hovorila o problémoch, ktoré počas prípravy LEADER-a v Rumunsku boli.
Možno povedať,  že  to  bolo  obdobné ako u nás,  ale  oproti  nám,  sa  v Rumunsku
podarili skôr spustiť implementáciu a to aj vzhľadom na realizáciu projektov v území
MAS. Jednoznačne hovorila o tom, že na to aby bol LEADER spustený v Rumunsku,
museli  byť  dostatočne  vytrvalí  a  „tvrdohlaví“  a neustále  dbať  nato,  aby  nebol
LEADER odsúvaný na vedľajšiu koľaj. V ďalšej diskusii si zástupcovia našich MAS
a kolegýň  z Rumunska  vymenili  informácie  o používaných  postupoch  pri
implementácii projektov MAS ako aj pri chode MAS. Zistili navzájom, že postupy sú
rovnaké a viac-menej ich realizácia záleží na ľuďoch. 

Ďalšia zástavka bol ovocný sad, kde farmár s pomocou projektu v rámci stratégie
MAS nakúpil sadenice ovocných stromov. Takýmto spôsobom sa mu podarilo rozšíriť
svoj sad a zvýšiť produkciu a rozšíriť sortiment ovocia.

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLCQCAJKsd5RPT7alhrY69QpzM08g:1630648182026&q=Ioan-Radu+M%C4%83rginean&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEw2KCsoKK8yXcQq4pmfmKcblJhSquB7pLkoPTMvNTEPAHoseckoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjkjpLtjeLyAhX9hf0HHRqTBaMQmxMoATAgegQILhAD
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvLCQCAJKsd5RPT7alhrY69QpzM08g:1630648182026&q=Ioan-Radu+M%C4%83rginean&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEw2KCsoKK8yXcQq4pmfmKcblJhSquB7pLkoPTMvNTEPAHoseckoAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjkjpLtjeLyAhX9hf0HHRqTBaMQmxMoATAgegQILhAD


Na  záver  sme  navštívili  rodinnú  farmu,  kde  práve  budovali  veľkú  skladovú  halu
z vlastných prostriedkov. Majitelia, otec a syn, nám prezentovali vývoj svojej farmy.
Postupne, a aj s pomocou projektov cez MAS sa i podarilo vybudovať materiálno-
technickú základňu farmy. Cez tieto projekty zakúpili traktory, sejačky, plečky, pluhy
a pod. počas terajšieho a predošlého finančného obdobia. 
Všetci  u ktorých  sme  mohli  vidieť  zrealizované  projekty  vyhodnotili,  že  finančná
pomoc z PRV alebo  cez  MAS je   významná pomoc pri  rozvoji  ich  firiem ako aj
vidieka.  Pri  večeri  sme  sa  stretli  so  zástupcami  slovenskej  komunity  v Nadlaku
a mesta Nadlak, ktorí nám odprezentovali miestne produkty a špeciality a tiež život
Slovákov v Rumunsku a ich zapojenie v súvislosti s rozvojom vidieka v tejto oblasti
Rumunska.

Na podujatí  sa zúčastnilo 19 účastníkov a 2 koordinátori RA NSRV SR pre Žilinský
kraj.

Závery z podujatia:
 Účastníci aktivity skonštatovali prínos informácii pre ich ďalšiu činnosť v rámci 

svojich aktivít
 Odporúčali by i ďalším aktivistom zo svojich území zúčastniť sa podobného 

podujatia a získať aj iný pohľad na niektoré problémy.

Ing. Miroslav Jánošík, koordinátor RA NSRV SR pre Žilinský kraj


