
Správa z realizácie aktivity 

Názov aktivity 

a číslo aktivity 

Vzdelávacie a informačné aktivity na regionálnej úrovni                     

(C 1.1/3) 
Aktuálne informácie z oblasti LEADER/CLLD pre partnerstvá 

z Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja 

Regionálna anténa pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto konania 

aktivity 
10. 05. 2017 Nitra 

Počet účastníkov 
34 osôb (30 účastníkov, 1 zástupca MPRV SR = lektor, 3 

zástupcovia RA NSRV SR pre Nitriansky kraj) 

 

Popis realizácie aktivity: dňa 10. 05. 2017 zrealizovala Regionálna anténa NSRV SR pre 

Nitriansky kraj v spolupráci s Regionálnou anténou NSRV SR pre Trenčiansky kraj informačný 

seminár, ktorý bol zameraný na poskytnutie čo najaktuálnejších informácií k problematike 

LEADER/CLLD v kontexte s vyhlásenou výzvou č. 21/PRV/2017 k podopatreniu 19.2 - 

Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 

PRV SR 2014 - 2020.  

Seminár sa konal v konferenčnej miestnosti A1 na Agroinštitúte v Nitre. Zorganizovaním 

seminára RA NSRV SR zareagovali na momentálnu situáciu v procese udeľovania štatútov 

MAS v slovenských podmienkach.  

Seminára sa zúčastnili najmä zástupcovia MAS/VSP z Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja, 

pričom RA NSRV SR vyšli v ústrety i záujemcom o účasť z Banskobystrického a Žilinského 

kraja, ktorým termín konania seminára v rámci príslušného kraja nevyhovoval. Zastúpenie mali 

aj ďalšie organizácie, ktorým je uvedená téma blízka, napr. Nitriansky samosprávny kraj, 

Regionálne rozvojové agentúry a pod. 

Po zaregistrovaní účastníkov seminár otvorili a prítomných privítali Ing. Tomáš Kozolka 

regionálny koordinátor nitrianskej antény a Ing. Andrej Milo regionálny koordinátor 

trenčianskej antény. Skôr, ako sa ujala slova Mgr. Ingrid Kociánová z oddelenia rozvoja vidieka 

a LEADER MPRV SR, oboznámili účastníkov s cieľom seminára, takisto v krátkosti priblížili 

činnosť Národnej siete rozvoja vidieka SR a pripravované aktivity, do ktorých sa môžu aktívne 

zapojiť i MAS/VSP. 

Mgr. Kociánová prezentovala obsah výzvy č. 21/PRV/2017 vrátane aktualizácie č. 1, venovala 

sa aj súvisiacemu dokumentu Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre 

programové obdobie 2014 - 2020 v znení platných dodatkov. Následne ponúkla priestor na 

otázky z pléna. Zástupcov MAS/VSP zaujímali predovšetkým: 

• forma spracovania dodatku k stratégii CLLD a konkrétne informácie zamerané na úpravy 

jednotlivých kapitol; 



• úprava a predloženie návrhu stanov, ktorý je povinnou prílohou pri podaní Žiadosti 

o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej 

akčnej skupiny; 

• kritériá pre výber projektov s dôrazom na obsah hodnotiacich kritérií podľa výzvy. 

Mgr. Kociánová odpovedala na položené otázky, viedla podnetný dialóg, ktorý vhodne 

usmerňovali koordinátori NSRV SR. Prítomní zástupcovia MAS/VSP, lektor a koordinátori 

NSRV SR sa vzájomne dohodli, že otázky k výzve 21/PRV/2017 budú adresované na RA 

NSRV SR resp. CJ NSRV SR, ktoré ich budú sumarizovať a preposielať kompetentným 

zamestnancom MPRV SR. Odpovede resp. vypracované otázky budú zasielané v čo najkratšom 

možnom čase a zároveň uverejňované na webovej stránke www.nsrv.sk.  

Po ukončení diskusie Ing. Kozolka a Ing. Milo oboznámili zástupcov MAS/VSP z Nitrianskeho 

a Trenčianskeho kraja s prípravou činnosti Tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD, 

ktorá by mala byť platformou pre uplatnenie princípu partnerstva v rámci implementácie 

opatrenia 19 a mala by tak napomôcť procesu napĺňania stratégií CLLD. Doplnili, že bude 

pracovať na národnej i regionálnej úrovni a v súvislosti s ňou boli predostreté návrhy na 

zástupcov za Nitriansky a Trenčiansky kraj ako členov pracovnej skupiny z radov MAS/VSP. 

 

Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

• Častejšie a intenzívnejšie realizovať pracovné stretnutia so zástupcami MAS/VSP v rámci 

pracovných skupín. 

• Reagovať na podnety z regiónu a pokračovať v realizácii aktivít, ktoré sú pre aktérov 

rozvoja vidieka tematicky dôležité.  

 

 

Správu vypracovala: Mgr. Silvia Ilková 

Podpis zodpovedného pracovníka RA: ......................................................... 

Dňa: 12. 05. 2017 Nitra 

 

http://www.nsrv.sk/

