
 

Správa z realizácie aktivity 
 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

 
Vzdelávacie a informačné aktivity na regionálnej úrovni (C 1.1/1) 

Informačný seminár k implementácii stratégií CLLD 
 

Regionálna anténa pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto 
konania aktivity 

20. 03. 2019 Žihárec 

Počet účastníkov 
26 osôb (24 účastníkov, 1 lektor, 1 zástupca RA NSRV SR pre Nitriansky 

kraj) 

 
Popis realizácie aktivity: dňa 20. 03. 2019 zrealizovala Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj 

v spolupráci s Regionálnou anténou NSRV SR pre Trnavský kraj informačný seminár venovaný témam 

viažucim sa na implementáciu stratégií CLLD. Hlavným cieľom aktivity bolo poskytnúť zástupcom 

miestnych akčných skupín so štatútom v aktuálnom programovom období podstatné informácie 

k implementačným modelom stratégie CLLD.  

Informačný seminár sa uskutočnil v príjemných priestoroch vidieckeho zariadenia Kolozsi Ranch 

v Žihárci, ktoré bolo zrenovované i vďaka úspešnej implementácii projektu z podopatrenia 6.4 PRV SR 

2014 – 2020. 

 
Po zaregistrovaní účastníkov seminár otvorili regionálni koordinátori príslušných antén, privítali 

všetkých prítomných a následne priblížili aktuálne informácie o Národnej sieti rozvoja vidieka SR a jej 

aktivitách zaujímavých najmä pre cieľovú skupinu seminára. Ing. Tomáš Kozolka regionálny 

koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj pripojil niekoľko aktuálnych informácií súvisiacich s hlavnou 

témou seminára a odovzdal slovo lektorovi Ing. Ľudovítovi Kovácsovi, ktorý sa vo svojom príspevku 

podrobne venoval implementačným modelom stratégie CLLD a počas jeho prezentácie sa rozprúdila 

živá diskusia predstaviteľov MAS z Nitrianskeho a Trnavského kraja k jednotlivým zásadným 

informáciám ako napr. zmluvné podmienky, harmonogram ŽoP, konflikt záujmov, harmonogram 

výziev a ich vyhlasovanie.  

 

Dôležitou súčasťou programu seminára bolo zasadnutie Tematickej pracovnej skupiny pre 

LEADER/CLLD na regionálnej úrovni pre Nitriansky a Trnavský kraj, ktoré viedol Ing. Tomáš Kozolka. Bol 

to vhodný priestor na diskusiu s jednotlivými zástupcami MAS, výmenu informácií a skúseností so 

zámerom kvalitnejšieho implementovania stratégií CLLD. V rámci spoločného dialógu regionálny 

koordinátor oboznámil prítomných so závermi 2. stretnutia TPS pre LEADER/CLLD na národnej úrovni, 

ktoré sa konalo koncom februára 2019. Informoval najmä o aktuálnom stave ITMS2014+ v kontexte 

kritérií na výber projektov z PRV SR 2014 – 2020, harmonogramu výziev a ich zverejňovania, taktiež 

načrtol finalizáciu Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19 a poskytol 

i informáciu o nominovaní zástupcu slovenských MAS v rámci zasadnutí Subgroup LEADER/CLLD v 

Bruseli. V závere dal do pozornosti aj pripravované školenie k predmetnej príručke a ďalšie aktivity, 

ktoré sa týkajú i účasti MAS napr. možnosť prezentácie regiónu na výstave Agrokomplex 2019. 

 



 

Charakteristickým znakom priebehu celého seminára bola aktívna diskusia, konštruktívne otázky 

i odpovede a názory, na základe čoho možno uviesť, že cieľ seminára bol splnený a účastníci nadobudli 

množstvo cenných a dôležitých informácií pre správny postup implementácie stratégií CLLD. 

Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

• Predstaviteľom MAS poskytovať a sprostredkovávať aktuálne a podstatné informácie smerujúce k 

plynulej implementácii stratégií CLLD a kvalitnej činnosti MAS. 

• Pokračovať v realizácii aktivít vychádzajúcich z potrieb beneficientov PRV SR 2014 – 2020.  

 
 
Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka v.r. 
 
Podpis zodpovedného pracovníka RA: Ing. Tomáš Kozolka v.r. 
 
Dňa: 27. 03. 2019  Nitra 


