
 

Správa z realizácie aktivity 
 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

 
Vzdelávacie a informačné aktivity na regionálnej úrovni (C 1.1/2.) 

„LEADER a CLLD – implementácia v roku 2020“ 
 

Regionálna anténa pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto 
konania aktivity 

22. 07. 2020, Nitra 

Počet účastníkov 
30 osôb (26 účastníkov MAS, 3 zástupcovia RA NSRV SR pre Nitriansky 

kraj, 1 lektor) 

 
 

Popis realizácie aktivity: RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zrealizovala po „nútenej“ odmlke spôsobenej 

mimoriadnou situáciou v súvislosti s COVID-19 informačný seminár k problematike LEADER a CLLD. 

Jeho hlavným cieľom bol transfer aktuálnych informácií z Tematickej pracovnej skupiny (ďalej TPS) pre 

LEADER/CLLD na národnej úrovni o strednodobom hodnotení implementácie stratégií CLLD 

a informačná pomoc vedúca k naštartovaniu implementácie podopatrenia 19.4 animácie 

a obstarávanie v zmysle usmernenia PPA 8/2017 a príprava ŽoP. Seminár bol určený predovšetkým 

zástupcom MAS v rámci Nitrianskeho kraja, zúčastnilo sa ho 13 MAS z príslušného kraja a zástupcovia 

2 MAS z Trenčianskeho kraja.  

Aktivita prebiehala v konferenčných priestoroch hotela MIKADO s dodržaním bezpečnostných 

opatrení súvisiacich s mimoriadnou situáciou COVID- 19. 

Po zaregistrovaní všetkých prítomných sa úvodného slova zhostil regionálny koordinátor nitrianskej 

antény Ing. Tomáš Kozolka, ktorý poskytol aktuálne informácie o činnosti regionálneho pracoviska, 

najmä o pripravovaných aktivitách plánovaných do konca roka 2020. Následne podrobne prezentoval 

závery z TPS pre LEADER/CLLD na národnej úrovni, ktorej členovia zasadali online prostredníctvom 

platformy ZOOM dňa 09. 07. 2020. Pozornosť venoval postupu strednodobého hodnotenia 

a implementácii podopatrenia 19.4. Taktiež priebežne odpovedal na otázky zástupcov MAS, ktoré 

z predostretej problematiky vzišli. 

Ďalšie témy v rámci programu seminára odprezentovala odborníčka z praxe, ktorá priblížila tematiku 

opatrení pre podnikateľský sektor v rámci stratégií CLLD – časť PRV s dôrazom na podmienky 

poskytnutia príspevku, oprávnenosti aktivít a výdavkov, so špecifickým zameraním na prílohu č. 1 

ZFEU; taktiež vysvetlila realizáciu zákaziek v kontexte podopatrenia 19.4 animácie podľa Usmernenia 

PPA 8/2017 v súvislosti s vypracovaním Žiadosti o platbu pre uvedené podopatrenie. 

V rámci diskusie sa Mgr. Jana Bieliková z Miestnej akčnej skupiny Spoločenstva obcí topoľčiansko-

duchonského mikroregiónu podelila o praktické skúsenosti vyplývajúce z prípravy ŽoP na animácie, 

obstarávanie v zmysle pravidiel PPA, kontrolou na mieste a pod. 



 

Seminár priniesol množstvo cenných informácií, ktoré usmernili ďalšiu činnosť MAS v rámci odborných 

tém. 

  

Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

• Aktívne pomáhať predstaviteľom MAS pri implementácii stratégií CLLD v aktuálnom programovom 

období 2014 – 2020. 

• zúčastnené MAS upozorňujú, že situácia v územiach je veľmi zlá. Všetky vlastné finančné 

prostriedky MAS sú viazané v Chode MAS II., kde čerpanie nabieha len veľmi pomaly a MAS 

nemôžu vykonávať animačnú činnosť územia z dôvodu byrokratizácie systému (forma je viac ako 

obsah). Členovia MAS sú výrazne nespokojní a hrozí kolaps celého systému v aktuálnom, prípadne 

v budúcom programovom období.  

 

 
Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka  
 
 
Podpis zodpovedného pracovníka RA: Ing. Tomáš Kozolka  
 
Dňa: 29. 07. 2020  Nitra 


