Správa z realizácie aktivity

Názov aktivity
a číslo aktivity

Vzdelávacie a informačné aktivity na regionálnej úrovni (C 1.1/1)
Možnosti rozvoja obcí a miest - aktuálne informácie z PRV SR 2014 – 2020

Regionálna anténa

pre Nitriansky kraj

Termín a miesto
konania aktivity

23. 03. 2017 Topoľčianky

Počet účastníkov

30 osôb (28 účastníkov, 2 zástupcovia RA NSRV SR pre Nitriansky kraj)

Popis realizácie aktivity: dňa 23. 03. 2017 zrealizovala Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj
informačný seminár na tému „Možnosti rozvoja obcí a miest - aktuálne informácie z PRV SR 2014 2020“. Hlavným cieľom aktivity bolo poskytnúť účastníkom informácie o aktuálnych príležitostiach na
rozvoj obcí a miest vo vzťahu k PRV SR 2014 - 2020 a o aktuálnych výzvach z vybraných operačných
programov v rámci EŠIF. Seminár sa uskutočnil v konferenčnej miestnosti hotela HRADNÁ STRÁŽ
v Topoľčiankach. O aktuálnosti a význame tematiky seminára svedčí i skutočnosť, že o účasť na
seminári bol zo strany starostov a zástupcov obcí veľký záujem.
Po registrácii účastníkov regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka
seminár otvoril, privítal účastníkov a predstavil poslanie a aktivity Národnej siete rozvoja vidieka SR.
Zároveň dal do pozornosti i možnosť členstva v NSRV SR a jeho výhody.
Následne bola odprezentovaná nosná téma seminára - možnosti rozvoja obcí a miest z pohľadu
príslušných opatrení PRV SR 2014 - 2020. Ing. Tomáš Kozolka poskytol aktuálny prehľad vyhlásených
a uzavretých výziev resp. zrušených výziev, v rámci ktorých sú oprávnenými žiadateľmi obce
a organizácie, ktorých členom môže byť obec. Jeho súčasťou bol stav implementácie k 31. 12. 2016
v zmysle sumárnych prehľadov PPA.
V rámci témy Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok z PRV SR 2014 - 2020 na rok 2017 sa účastníkom postupne priblížila problematika
plánovaných termínov výziev, ich indikatívna alokácia a odhadovaný počet podporených projektov.
Otázky účastníkov k poskytnutým informáciám boli zamerané najmä na opatrenie 19 - Podpora na
miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER a ďalšie potrebné kroky smerujúce k štatútu MAS a na
podopatrenie 7.4 - Vytváranie, zlepšovanie alebo rozširovanie miestnych služieb vrátane voľného času
a kultúry a súvisiacej infraštruktúry z hľadiska oprávnených aktivít.
V ďalšom príspevku odzneli užitočné informácie ku komplementarite PRV SR 2014 – 2020 a EŠIF (IROP,
OP KŽP, OP ĽZ). Téma, ktorú účastníkom priblížil Ing. Štefan Ilko, pojednávala o vzájomnom dopĺňaní
projektových aktivít PRV a EŠIF s maximalizáciou dosahovaných prínosov pre žiadateľa a zároveň
účastníkov upozornil na problém prípadného dvojitého financovania projektových aktivít.
Informačný seminár, na základe živej diskusie a vyjadrení zúčastnených, splnil svoj cieľ, pretože získali
veľa dôležitých aktuálnych informácií z problematiky možností rozvoja obcí a miest v aktuálnom
programovom období.

Odporúčania pre ďalšiu činnosť:
• Pokračovať v informovaní cieľových skupín o Programe rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
a možnostiach čerpania nenávratného finančného príspevku.
• Zefektívniť proces získavania nových členov NSRV SR a pokračovať v aktualizovaní kontaktných
informácií v Databáze členov NSRV SR.

Správu vypracoval: Ing. Štefan Ilko v.r.
Podpis zodpovedného pracovníka RA: Ing. Tomáš Kozolka v.r.
Dňa: 24. 03. 2017 Nitra

