Správa z realizácie aktivity

Názov aktivity
a číslo aktivity

Aktivita C 2.4/1 Národná a nadnárodná spolupráca –
Regionálna konferencia „Podporujeme rozvoj vidieka“

Regionálna anténa

pre Nitriansky kraj

Termín a miesto konania aktivity

25. 09. 2017 Mojmírovce

Popis realizácie aktivity: Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj spolupracovala s Nitrianskym
samosprávnym krajom na realizácii jubilejného 10. ročníka konferencie „Podporujeme rozvoj vidieka“,
ktorá sa uskutočnila v reprezentačných priestoroch Hotela Kaštieľ Mojmírovce v pondelok, 25. 09.
2017. Podujatie bolo zamerané na poskytnutie aktuálnych informácií o možnostiach podpory pre obce
a MAS/VSP v programovom období 2014 - 2020. Zúčastnili sa ho najmä zástupcovia MAS/VSP, obcí,
Úradu NSK, ďalších krajov v rámci Slovenska a predstavitelia MPRV SR a NSRV SR.
Po registrácii účastníkov konferenciu slávnostne otvoril vedúci odboru strategických činností ÚNSK Ing.
Martin Čaja a bližšie predstavil program konferencie. Následne požiadal o príhovor predsedu NSK doc.
Ing. Milana Belicu, PhD., ktorý vyjadril spokojnosť so smerovaním regionálneho rozvoja v rámci
Nitrianskeho kraja a vyzdvihol najmä pozitívny vplyv rozvojovej politiky LEADER na kvalitu života
obyvateľov v Nitrianskom kraji.
Program konferencie pozostával z dvoch blokov odborných prednášok a sprievodného programu.
Zaujal najmä vstup do prvého bloku, ktorý bol spestrený krátkym video dokumentom o prosperite
a úspešných krokoch NSK v uplynulom období. V rámci sprievodného komentáru bol dôraz kladený
najmä na ciele Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja NSK vypracovaného na princípe partnerstva
t. j. v spolupráci so socio-ekonomickými partnermi z regiónu. Jeho snahou je rozvoj diverzifikovaného
hospodárstva a tvorba aktívneho prostredia pre oblasť výskumu, vývoja a inovácií. Takisto tu je zámer
zvýšenia sociálneho a environmentálneho životného štandardu obyvateľstva. Audiovizuálny príspevok
si vyslúžil potlesk celej sály.
Potom nasledovali príspevky zamerané na informácie o podpore obcí a miestnych akčných skupín
prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 a dotačných programov Nitrianskeho
samosprávneho kraja. Lektormi boli zástupcovia MPRV SR, konkrétne Ing. Jaroslav Gudába - generálny
riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb, ktorý prezentoval hlavné piliere implementácie
stratégií CLLD prostredníctvom MAS a zdôraznil zavedenie ITMS2014+ za účelom zefektívnenia celého
procesu; Ing. Marek Mitošinka - generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV SR,
ktorý sa venoval implementačnému modelu CLLD v intenciách IROP. Ďalej Ing. arch. Viera Juricová Melušová - vedúca oddelenia stratégie a programov regionálneho rozvoja ÚNSK špecifikovala možnosti
čerpania finančnej dotácie pre MAS/VSP prostredníctvom podporných nástrojov rozvoja vidieka
„Nástroj 1 LEADER NSK“ a „Nástroj 2 LEADER NSK“ v roku 2018. Prvú časť prednášok uzavrela Ing. Lenka
Mikulová - riaditeľka Agentúry pre rozvoj vidieka a manažérka Národnej siete rozvoja vidieka SR, ktorá
predstavila NSRV SR, jej poslanie, ciele a aktivity.
Po krátkej prestávke program konferencie pokračoval prednáškami k výmene informácií a skúseností
s implementáciou prístupu LEADER v rámci NSK i susednej Českej republiky. O činnosti a zameraní
Národnej siete slovenských MAS hovoril Ľubomír Lörincz. Podčiarkol hlavne jej snahu byť
reprezentatívnym delegátom MAS a podnecovať udržateľnosť prístupu LEADER/CLLD. Organizáciu
obdobného typu, ktorá pôsobí na území ČR, priblížil člen výboru Národní sítě Místních akčních skupin

České republiky, z.s. (NS MAS ČR, z.s.) za Jihomoravský kraj Mgr. Vít Hrdoušek. Okrem predstavenia
pôsobenia NS MAS ČR, z.s., ktorá zastrešuje takmer všetky české MAS, poskytol i informácie
o momentálnom stave implementácie stratégií MAS v ČR.
Skúsenosti z oblasti rozvoja vidieka v NSK prezentovala Mgr. Daniela Kozáková manažérka MAS
CEDRON - NITRAVA. Popísala genézu formovania MAS, jej úspechy a následne informovala o tvorbe
regionálnej značky NITRAVA v území. Vyzdvihla, že regionálne značenie je šíriteľom identifikácie
produktov, napomáha sieťovaniu drobných výrobcov a tvorbe krátkych dodávateľských reťazcov. Za
Združenie Dolný Žitný ostrov vystúpila Ing. Andrea Fialová, ktorá taktiež prítomným priblížila činnosť
príslušnej MAS a charakterizovala spôsob budovania regionálnej značky PODUNAJSKO v regióne MAS
Dolný Žitný ostrov.
Priebeh celej konferencie obohatil popoludňajší sprievodný program, ktorý pozostával zo zaujímavej
prezentácie regionálnych produktov z územia siedmich MAS/VSP a 1 vidieckeho subjektu, menovite:









Regionálne združenie Dolná Nitra o.z.
Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“
Miestna akčná skupina Dolné Považie
Miestna akčná skupina Združenie Dolný Žitný ostrov
Miestna akčná skupina Spoločenstvo obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu (SOTDUM)
OZ RADOŠINKA
Miestna akčná skupina CEDRON - NITRAVA
Kaštieľ Mojmírovce, a.s.

Na príprave prezentačných stolov i podrobnom komentári k pripraveným regionálnym produktom si
zástupcovia jednotlivých subjektov dali záležať. Počas ochutnávky prebiehala živá diskusia s účastníkmi
o kvalite prezentovaných produktov. Príjemnú atmosféru zabezpečil aj folklórny súbor, ktorý zaspieval
niekoľko piesní zo svojho repertoáru.

Odporúčania pre ďalšiu činnosť:
 Pokračovať v spolupráci s relevantnými subjektami (ako je Úrad Nitrianskeho samosprávneho
kraja) podieľajúcimi sa na regionálnom rozvoji i prostredníctvom realizácie podujatí podporujúcich
rozvoj vidieka.
 Rozširovať rady členov NSRV SR a poskytovať im podstatné informácie z diania v PRV SR 2014 2020, ktoré sú prezentované na aktivitách takéhoto typu.

Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka
Podpis zodpovedného pracovníka RA: .........................................................
Dňa: 05. 10. 2017 Nitra

