
 

 

Správa z realizácie aktivity 
 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

Účasť zamestnancov/štatutára RA NSRV SR na 
medzinárodnom podujatí organizovanom Európskou 

sieťou pre rozvoj vidieka a/alebo národnými vidieckymi 
sieťami iných členských štátov EÚ (C 2.3.3)   

Konferencia „Postupy pre MAS v rámci implementácie 
stratégie CLLD“ 

Regionálna anténa pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto konania aktivity 22. – 24. 10. 2018 Demänovská Dolina 

 

Popis realizácie aktivity: v dňoch 22. – 24. 10. 2018 sa zástupcovia Regionálnej antény NSRV SR pre 

Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka a PaedDr. Katarína Skalická, PhD. zúčastnili odbornej konferencie 

určenej najmä pre zástupcov miestnych akčných skupín, ktorú zorganizovala centrálna jednotka 

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

Podujatia sa zúčastnilo viac ako 200 účastníkov z radov MAS, NSRV SR, PPA a MPRV SR a jeho cieľom 

bolo poskytnutie podrobnej inštruktáže k postupom pre MAS v kontexte implementácie stratégií CLLD 

a konštruktívna diskusia k obsahu Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z 

Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy 

LEADER. Zástupcovia nitrianskej antény sa aktivity zúčastnili so zámerom získať aktuálne informácie 

k postupu implementácie stratégií CLLD a komunikovať so zástupcami MAS o aktuálnej situácii v rámci 

uvedenej problematiky. 

22. 10. 2018 po príchode na miesto konania sa zástupcovia nitrianskej antény zaregistrovali a zúčastnili 

programu prvého dňa konferencie. Zameraný bol najmä na pripomienky k vyššie uvedenej Príručke, ku 

ktorým sa rozvinula rozsiahla diskusia. Odbornú časť viedla Mgr. Ingrid Kociánová vedúca oddelenia 

CLLD Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Sekundovala jej Mgr. Vladimíra Gudábová 

(CJ NSRV SR) a zástupcovia PPA. Z Príručky boli prekonzultované a diskutované jednotlivé pripomienky 

a návrhy MAS k všeobecným informáciám k realizácii projektov, systému financovania, žiadosti 

o platbu a monitorovaniu projektov. Živá diskusia prebiehala najmä k problematike odborných 

hodnotiteľov, strednodobého hodnotenia stratégie CLLD, oprávneným výdavkom pre 

žiadateľa/prijímateľa a vyhlasovaniu prvých výziev. Taktiež bol priestor vymedzený i na popis 

povinných príloh a podmienok poskytnutia príspevku. 

Zástupcovia RA NSRV SR pre Nitriansky kraj sa v rámci prvého dňa podujatia zúčastnili i Stretnutia tímu 

NSRV SR, ktorého cieľom bolo zhodnotenie priebehu výstavy Agrokomplex 2018, pripomienky 

k Metodickému pokynu pre žiadateľov/prijímateľov o poskytnutie NFP z TP PRV SR 2014 – 2020 pre 



 

 

Národnú sieť rozvoja vidieka vyplývajúce zo skúseností pri realizácii aktivít a pripravované aktivity do 

konca roka 2018.  

23. 10. 2018 pokračoval program konferencie odbornými témami, zástupca z Úradu podpredsedu 

vlády SR pre investície a informatizáciu Ing. Mário Hrachala sa venoval neverejnej časti ITMS2014+ 

najmä problematike súvisiacej s výzvami (výzva na predkladanie ŽoNFP, zmena, zrušenie výzvy, 

harmonogram výziev a pod.) a s ďalšími postupmi pre žiadateľa pri vypracovaní ŽoNFP. Mgr. Kociánová 

následne informovala o pripravovanom Usmernení č. 1 k aktualizácii stratégií CLLD. Súčasťou bol dialóg 

so zástupcami MAS napr. k predloženiu aktualizovaných a schválených Stanov, termínu predloženia 

aktualizovanej stratégie CLLD na PPA. V popoludňajšom programe v rámci neverejnej časti ITMS2014+ 

informoval Ing. Ján Beňadik (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu) o procese 

spracovania, integračných akciách a hodnotení ŽoNFP a následne boli popísané zmeny v Systéme 

riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020, ktoré interpretovala 

Mgr. Kociánová. 

24. 10. 2018 (streda) prebiehali ďalšie prednášky k implementácii stratégie CLLD – účastníci 

konferencie získali užitočné informácie a praktické návody k problematike integrácií v kontexte 

ITMS2014+ (o ich význame a možnostiach využívania a aplikovania) a taktiež k téme realizácie 

verejného obstarávania v rámci Príručky. Do diskusie sa aktívne zapájali účastníci konferencie 

i zástupcovia PPA a MPRV SR.  

Trojdňová konferencia priniesla veľa podnetov a praktických návrhov na zlepšenie a zjednodušenie 

celého procesu administrovania viažuceho sa na implementáciu stratégií CLLD a objasnila otázky 

spojené s obsahom Príručky. 

 
Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

✓ Zúčastňovať sa odborných podujatí, ktoré sú zdrojom informácií užitočných pre cieľové skupiny 
v oblasti rozvoja vidieka a vytvárajú adekvátny priestor na vzájomnú komunikáciu RO 
a beneficientov PRV SR 2014 - 2020. 

✓ Získané informácie poskytovať MAS a byť kontaktným bodom pre MAS v rámci Nitrianskeho kraja. 

 

Príloha: 

• Pozvánka s programom 
 
Správu vypracovala: PaedDr. Katarína Skalická, PhD. v.r. 
 
Podpis zodpovedného pracovníka RA: ......................................................... 
      Ing. Tomáš Kozolka v.r. 
Dňa: 26. 10. 2018 


