
 

 

 

Správa z realizácie aktivity 

 

Názov aktivity 

a číslo aktivity 

Aktivita C 2.3/2 – Účasť regionálneho koordinátora 

NSRV SR na podujatí národnej vidieckej siete – školenie 

pre MAS/VSP k implementácii CLLD (Výzva č. 

21/PRV/2017), 27. – 28 júl 2017, Banská Bystrica 

Regionálna anténa Nitriansky kraj 

Termín a miesto konania aktivity 27. – 28. 07. 2017, Hotel LUX (Banská Bystrica) 

 

Popis realizácie aktivity: dňa 27. - 28. 07. 2017 sa zástupca Regionálnej antény NSRV SR pre 

Nitriansky kraj zúčastnil podujatia, ktoré organizovala Centrálna jednotka Národnej siete 

rozvoja vidieka SR v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

Cieľom podujatia bolo posilniť kapacity subjektov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 

2020 v oblasti LEADER/CLLD. K hlavným témam patrili: systém riadenia CLLD, chod 

MAS, oprávnenosť výdavkov, kritériá na výber projektov MAS.  

 

Regionálna anténa sa riadila odporučením CJ NSRV SR - zúčastniť sa školenia v počte 1 

zástupcu, nakoľko RA slúži ako kontaktný bod pre MAS. 

 

Po úvodnej registrácii účastníkov a otvorení podujatia zástupcami CJ NSRV SR sa ujala slova 

Mgr. Ingrid Kociánová (Oddelenie rozvoja vidieka a LEADER MPRV SR), ktorá sa 

venovala pripraveným materiálom k téme „Chod MAS a oprávnenosť výdavkov“. Následne za 

OP IROP vystúpil s prezentáciou PhDr. Boris Huslica k implementačnému procesu časti 

IROP a taktiež sa zameral na prichystané materiály k časti „Chod MAS – špecifický cieľ 

5.1.1“.  

 

Po prestávke a spracovaní vstupných informácií z prvého bloku prezentácií nasledovala 

„workshopová časť“, v rámci ktorej sa účastníci školenia rozdelili do pracovných skupín podľa 

výšky alokácie na MAS. Zástupcovia NSRV SR (regionálnych antén) aktívne pracovali 

v skupinách ako ich facilitátori a zapisovatelia. Účastníci školenia sa mohli počas workshopu 

vyjadriť k prezentovaným informáciám ohľadom limitov na mzdové výdavky, definovania 

nepriamych výdavkov, doplnenia systému riadenia a pod. Diskusia počas workshopu bola 

podnetná a zapísané pripomienky boli odovzdané na ďalšie spracovanie zástupcom MPRV SR.  

 

V ďalšej časti odborného programu boli zosumarizované podnety z workshopov 

a prezentované najčastejšie chyby v kritériách pre výber projektov MAS, ktoré budú môcť 

jednotlivé MAS opraviť v rámci predkladania žiadosti do výzvy na Chod MAS. 

Charakteristickým znakom aj tohto bodu programu bola podnetná a vecná diskusia, ktorá 

ukončila prvý deň školenia. 

 

V rámci odborného programu druhého dňa školenia sa účastníci oboznámili s pripravovanými 

zmenami v implementačnom procese pre MAS v časti PRV a následne i s aktualizáciou 



 

 

Systému riadenia CLLD (implementácia cez ITMS 2014+). Aktívne zapojenie účastníkov do 

diskusie v týchto bodoch programu viedlo k prezentovaniu implementačných nedostatkov 

a k spoločnému hľadaniu spôsobu čo najrýchlejšieho naštartovania implementácií stratégií 

CLLD.  

 

Hodnotnou súčasťou seminára bolo záverečné zhrnutie výstupov, po ktorom sa zástupcovia 

NSRV SR a MPRV SR poďakovali zástupcom MAS/VSP za aktívnu účasť a za množstvo 

nových myšlienok, ktoré budú zapracované do programových a implementačných dokumentov. 

Spoločne sa účastníci dohodli na dodržiavaní informačného toku Miestna akčná skupina 

(MAS/VSP) - Regionálna anténa NSRV SR – Centrálna jednotka NSRV SR – 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.   

 

 

 

Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

• Pokračovať v účasti na podobných podujatiach a seminároch. 

• Pokračovať v činnosti ako kontaktný bod pre MAS/VSP z Nitrianskeho kraja. 

• Naštartovať činnosť pracovnej skupiny pre MAS/VSP z Nitrianskeho kraja a spoločne 

riešiť problémy MAS/VSP z Nitrianskeho kraja.  

 

Príloha: 

• Pozvánka s programom 

 

Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka 

 

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

 

Dňa: 31. 07. 2017 


