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Abstrakt:
Integrovaný nástroj Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je jedním ze společensky nejviditelnějších nástrojů
realizace Kohezní politiky EU a její "vlajkovou lodí" z pohledu uplatňování principu subsidiarity. Nástroj CLLD
by měl oproti klasickým "individuálním" projektům přinášet přidanou hodnotu různých forem. Objevíme např.
zdroje, které konstatují, že CLLD přispívá k formování regionální identity. Příspěvek CLLD k utváření regionální
identity bude v rámci prezentace krátce diskutován ve vztahu ke dvěma dimenzím regionální identity
definovaným geografem A. Paasim – identitě regionu a regionálnímu povědomí obyvatel. Lze předpokládat,
že implementace nástroje CLLD utvářením obou dimenzí, které se navzájem ovlivňují, do určité míry přispívá
k institucionalizaci některých regionů. Přínos CLLD k regionálnímu rozvoji ČR však bude diskutován i v širším
kontextu, a to i s přesahem do dalšího programového období EU po roce 2020. Jako jeden ze vstupů do diskuse
poslouží i výsledky mid-term evaluací realizace strategií CLLD realizovaných místními akčními skupinami
v roce 2019.
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Abstract:
The Integrated Community-led Local Development Instrument (CLLD) is one of the most socially visible
instruments for implementing EU Cohesion Policy and its flagship in terms of the application of the subsidiarity
principle. The CLLD tool should bring added value to various forms over conventional "individual" projects. For
example, we find sources that state that CLLD contributes to shaping regional identity. The contribution of
CLLD to the formation of regional identity will be briefly discussed in relation to the two dimensions of regional
identity defined by the geographer A. Paasi - regional identity and regional awareness of the population. It
can be assumed that the implementation of the CLLD tool by shaping the two dimensions that interact with
each other contributes to some extent to the institutionalization of some regions. However, the contribution
of CLLD to the Czech Republic's regional development will also be discussed in a wider context, including
overlapping into the next EU programming period after 2020. The results of mid-term evaluations of the
implementation of CLLD strategies implemented by local action groups in 2019.
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