Správa z realizácie aktivity
Názov aktivity
a číslo aktivity

Vzdelávacie a informačné aktivity na regionálnej úrovni (C 1.1/3)

Regionálna anténa

pre Nitriansky kraj

Termín a miesto
konania aktivity

24. – 25. 09. 2018 Nitra

Počet účastníkov

30 osôb (27 účastníkov, 1 lektor, 2 zástupcovia RA NSRV SR pre Nitriansky
kraj)

Školenie k problematike ITMS2014+ modul PRV SR 2014 - 2020

Popis realizácie aktivity: v dňoch 24. – 25. 09. 2018 zrealizovala Regionálna anténa NSRV SR pre
Nitriansky kraj spolu s RA NSRV SR pre Bratislavský kraj školenie venované problematike ITSM2014+
modul PRV SR 2014 – 2020. Cieľom aktivity bolo poskytnúť zástupcom MAS teoretické informácie
a praktické poznatky pre prácu vo verejnej a neverejnej časti ITMS2014+ v rámci modulu PRV SR 2014
– 2020. Školenie sa uskutočnilo v konferenčnej miestnosti A2 v budove Agroinštitútu v Nitre a za
Nitriansky kraj sa ho zúčastnili zástupcovia 15 MAS z Nitrianskeho kraja, ktorí pod odborným vedením
lektorov pracovali vo dvojiciach v cvičnej verzii ITMS2014+ vytvorenej pre účely školenia.
Dňa 24. 09. 2018 (pondelok) po úvodnej registrácii účastníkov školenia, privítaní, poskytnutí
organizačno-technických informácií a informácií o pripravovaných aktivitách RA NSRV SR pre
Nitriansky kraj bola postupne prezentovaná neverejná časť ITMS2014+, pričom sa lektori Ing. Ján
Beňadik a Ing. Anna Chovančáková súbežne venovali teoretickej a praktickej časti uvedenej
problematiky. Podrobne účastníkom vysvetlili a účastníci školenia si zároveň prakticky vyskúšali
jednotlivé časti ITMS2014+ modul PRV SR 2014 – 2020, získali veľmi presné informácie k základom
používania neverejnej časti ITMS2014+, tvorbe a úprave výzvy, harmonogramu výziev, taktiež boli
bližšie vysvetlené sekcie týkajúce sa prehľadov na vyhlásenej výzve a automatického priradenia
hodnotiteľov.
Po obedňajšej prestávke školenie pokračovalo časťou venovanou hodnotiacim kritériám a reportom
v rámci výzvy. Posledným blokom, ktorému sa v prvom školiacom dni lektori venovali, bol schvaľovací
proces Žiadosti o NFP. Bližšie vysvetlili a podobne ako v prípade ostatných častí i názorne predviedli
v skúšobnej verzii systému kľúčové nastavenia na výzve, projektový zámer, jednotlivé detaily ŽoNFP
vrátane procesu spracovania a vytvorenia projektu.
Druhý deň školenia (utorok 25. 09. 2018) sa niesol v podobnom duchu ako predchádzajúci. Pozostával
z teoretického vysvetľovania prepojeného s praktickými ukážkami priamo v cvičnom module systému
ITMS2014+. Lektori v rámci neverejnej časti ITMS2014+ prezentovali proces vytvorenia projektu, jeho
implementáciu a kontrolu pozostávajúcu z jej evidovania, vykonania a overenia podmienok
poskytnutia. Záver odborného programu patril práci vo verejnej časti ITMS2014+, kde sa účastníci pod
odborným vedením lektorov venovali podrobnému spracovaniu Žiadosti o NFP, verejnému

obstarávaniu, účtovným dokladom a tvorbe ŽoP, priradeniu účtovných dokladov a odoslaniu ŽoP na
neverejnú časť.
Školenie svojím priebehom a obsahom naplnilo svoj cieľ, odborníci účastníkom poskytli podrobnú
inštruktáž k práci vo verejnej a neverejnej časti ITMS2014+, ktoré využijú v rámci činnosti MAS.
Potvrdzujú to názory a vyjadrenia zástupcov MAS uvedené v závere školenia, z ktorých viacerí zároveň
vyslovili i požiadavku poskytnutia jednoduchého manuálu najmä pre uľahčenie práce v neverejnej časti
ITMS2014+.
Odporúčania pre ďalšiu činnosť:
•

Naďalej organizovať podporné aktivity pre zástupcov MAS, ktoré im poskytnú teoretické i praktické
portfólio pre zabezpečenie plynulej implementácie stratégií CLLD v programovom období 2014 –
2020.

Správu vypracovala: PaedDr. Katarína Skalická, PhD. v.r.

Podpis zodpovedného pracovníka RA: Ing. Tomáš Kozolka v.r.
Dňa: 27. 09. 2018 Nitra

