
 

Správa z realizácie aktivity 
 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

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

„Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie  

19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER“ 
 

Regionálna anténa pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto 
konania aktivity 

08. 04. 2019 Trnava 

Počet účastníkov 
28 osôb (24 účastníkov, 1 lektor, 2 zástupcovia CJ NSRV SR, 1 zástupca 

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj) 

 
Popis realizácie aktivity: na základe požiadavky zástupcov CJ NSRV SR a MPRV SR zrealizovala 

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj v pondelok 08. 04. 2019 spolu s RA NSRV SR pre 

Trnavský a Bratislavský kraj jednodňové odborné školenie zamerané na obsah Príručky pre prijímateľa 

NFP pre opatrenie 19 PRV SR 2014 – 2020 a prácu v ITMS2014+ v rámci modulu PRV SR 2014 – 2020 v 

časti týkajúcej sa harmonogramu výziev a samotného procesu vyhlasovania výziev. 

  

Školenie sa konalo v konferenčných priestoroch Hotela Barbakan v Trnave. Za Nitriansky kraj sa 

ho zúčastnili zástupcovia 15 MAS z Nitrianskeho kraja. 

 

Po registrácii účastníkov školenia, otvorení, poskytnutí informácií organizačného charakteru a 

stručných informácií o činnosti RA NSRV SR boli prítomní oboznámení s obsahom a zameraním 

predmetnej príručky, cieľom ktorej je zjednodušenie a sprehľadnenie práce MAS súvisiacej 

s implementáciou stratégie CLLD. Podrobnú inštruktáž poskytli lektori z MPRV SR Mgr. Ingrid 

Kociánová a Ing. Viliam Bružeňák z oddelenia CLLD.  

 

Praktická časť školenia pozostávala z práce v neverejnej časti ITMS2014+ s dôrazom na harmonogram 

výziev a spracovávanie konkrétnych výziev MAS za odbornej asistencie oboch lektorov a regionálnych 

koordinátorov. Taktiež boli prezentované správne postupy MAS v rámci konania o ŽoNFP, 

problematika zmien a zrušenia výzvy a odborného hodnotenia. Účastníci školenia získali podrobné 

informácie k vypracovaniu podkladov potrebných na zverejnenie výzvy, jej úpravy a automatického 

priradenia hodnotiteľov.  Taktiež boli prezentované rôzne funkcionality neverejnej časti ITMS 2014+ 

ako napr. funkcia „spis“ pre nahrávanie dokumentov v rámci stratégie CLLD a taktiež bol vysvetlení 

postup nahrávania členov združenia do personálnej matice.  Zástupca PPA prítomným priblížil zmeny 

v usmernení PPA č. 8/2017 – aktualizácia č. 2 účinná od 01. 04. 2019 k obstarávaniu tovarov, 

stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020. 

 



 

Školenie prinieslo množstvo informácií užitočných pre MAS, jeho súčasťou bola i konštruktívna 

diskusia, ktorá vyplynula z preberania jednotlivých tém a práce v ITMS2014+. Účastníci kládli 

veľa otázok, na ktoré počas školenia dostali komplexné odpovede.  

 

 

Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

• Realizovať podporné aktivity určené pre predstaviteľov MAS, ktoré budú nositeľmi teoretických 

informácií i praktických poznatkov smerujúcich k zabezpečeniu plynulej implementácie stratégií 

CLLD v aktuálnom programovom období. 

 
 
Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka  
 
 
Podpis zodpovedného pracovníka RA: Ing. Tomáš Kozolka  
 
Dňa: 09. 04. 2019  Nitra 


