
 

Správa z realizácie aktivity 
 
 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

 
Národná a nadnárodná spolupráca (C 2.1/1.) 

 
MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE PARTNEROV PRACUJÚCICH  

NA PRINCÍPE LEADER/CLLD Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA 
  

Regionálna anténa pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto 
konania aktivity 

25. 07. 2019 Solčany 

Počet účastníkov 45 osôb (44 účastníkov, 1 zástupca RA NSRV SR pre Nitriansky kraj) 

 
 
Popis realizácie aktivity: dňa 25. júla 2019 (štvrtok) Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka 

SR pre Nitriansky kraj zrealizovala aktivitu národnej a nadnárodnej spolupráce, ktorej cieľom bola 

výmena informácií so zahraničnými partnermi k problematike Programu rozvoja vidieka s dôrazom na 

LEADER a CLLD. Medzinárodné stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Rybárskej bašty Dobys v obci 

Solčany a zúčastnili sa ho zástupcovia miestnych akčných skupín z Nitrianskeho kraja a miestnych 

akčných skupín z Českej republiky. 

 

Po registrácii a privítaní v území si účastníci stretnutia z úst regionálneho koordinátora RA NSRV SR pre 

Nitriansky kraj Ing. Tomáša Kozolku vypočuli informácie o Národnej sieti rozvoja vidieka SR, jej cieľoch, 

poslaní, zrealizovaných a pripravovaných aktivitách. Následne manažérka Združenia mikroregiónu 

SVORNOSŤ Ing. Barbora Gerhátová prezentovala MAS, jej pôsobnosť, aktivity a aktuálne výzvy. Hostia 

z Českej republiky sa zaujímali najmä o systém financovania združenia a jeho činnosti, smerovanie 

stratégie CLLD a zameranie vyhlásených výziev.  

 

Po obedňajšej prestávke odborný program pokračoval predstavením MAS Český Sever 

a charakterizovaním politiky rozvoja vidieka LEADER/CLLD v Českej republike. V rámci diskusie sa 

rozvinula téma k projektom spolupráce medzi zúčastnenými MAS. 

Podujatie prinieslo veľa inšpiratívnych myšlienok i konkrétne námety na blízku spoluprácu 

a sieťovanie. 

 

Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

• Organizovať podobné stretnutia prinášajúce priestor na výmenu informácií k problematike 

LEADER/CLLD. 



 

• Aktívne komunikovať so zástupcami MAS v rámci Nitrianskeho kraja a zabezpečiť príležitosti na 

výmenu skúseností s MAS z iných krajín EÚ.  

 
 
Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka  
 
 
Podpis zodpovedného pracovníka RA: Ing. Tomáš Kozolka  
 
Dňa: 29. 07. 2019  Nitra 


