
Správa z realizácie aktivity 

 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

Národná a nadnárodná spolupráca: „Súčasné problémy 
CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politiky“ (C 2.3/3.) 

Regionálna anténa pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto konania aktivity 14. - 15. 11. 2019 Trenčianske Teplice 

 

Popis realizácie aktivity: Koordinátor Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre 

Nitriansky kraj sa v dňoch 14. – 15. novembra 2019 zúčastnil medzinárodnej konferencie s názvom 

„Súčasné problémy CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politiky“, ktorú organizovala Národná sieť 

miestnych akčných skupín SR v spolupráci s Regionálnou anténou NSRV SR pre Trenčiansky kraj, 

Trenčianskym samosprávnym krajom, Žilinským samosprávnym krajom a Trnavským samosprávnym 

krajom. Konferencia sa uskutočnila v reprezentačných priestoroch Kursalonu v Trenčianskych 

Tepliciach. 

Dvojdňový program pozostával predovšetkým z odborných prednášok zástupcov slovenských 

a českých organizácií pôsobiacich v oblasti rozvoja vidieka s dôrazom na činnosť miestnych akčných 

skupín (MAS) a problematiku CLLD. V rámci prvého dňa prebiehala za účasti predstaviteľov RO pre PRV, 

RO pre IROP, PPA a CKO panelová diskusia zameraná na aktuálne problémy CLLD v slovenských 

podmienkach v kontexte smerovania budúcej politiky. 

Súčasťou konferencie boli i sprievodné aktivity, v rámci ktorých účastníci navštívili turecký kúpeľ 

Hammam s odborným výkladom o jeho účinkoch i známu Likérku v Trenčianskych Tepliciach. 

Druhý deň konferencie pokračoval prezentáciou k projektom národnej spolupráce, ku ktorej poskytli 

informácie zástupcovia PPA a MPRV SR. Následne bola  zástupcom ČR vo Výbore regiónov predostretá 

téma CLLD v širších európskych intenciách i konkrétne príklady miestnych akčných plánov smerujúcich 

k rozvoju územia prostredníctvom projektu „Zdieľaný učiteľ“, ktorej sa venovala MAS Horní Pomoraví.  

Bodkou za konferenciou bol tematický workshop, v rámci ktorého sa diskutovalo o spôsoboch úspešnej 

prezentácie činnosti MAS. 

Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

→ Zúčastňovať sa podobných odborných aktivít, ktoré podporujú výmenu informácií a prehlbujú 

zručnosti z oblasti rozvoja vidieka. 

→ Pokračovať v aktívnom „networkingu“ s aktérmi rozvoja vidieka. 

 

Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka 

 

Podpis zodpovedného pracovníka RA:    ......................................................... 

        Ing. Tomáš Kozolka 

regionálny koordinátor RA NSRV SR  

pre Nitriansky kraj 

Dňa: 22. 11. 2019 Nitra 


