
 

Správa z realizácie aktivity 
 

 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

 
Národná a nadnárodná spolupráca (C 2.1/4.) 

 
Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER na regionálnej úrovni: 
s názvom „NÁVRH INTERVENCIE LEADER – závery z V. stretnutia na 

národnej úrovni“  

Regionálna anténa pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto 
konania aktivity 

14. 06. 2021 online prostredníctvom ZOOM 

Počet účastníkov  19 osôb (18 účastníkov, 1 zástupca RA NSRV SR pre Nitriansky kraj) 

 
Popis realizácie aktivity: dňa 14. júna 2021 (pondelok) sa konalo ďalšie pracovné stretnutie TPS v rámci 

Nitrianskeho kraja, ktoré zorganizovala RA NSRV SR pre Nitriansky kraj a bolo zrealizované 

prostredníctvom aplikácie ZOOM. Cieľovými účastníkmi boli riadni členovia TPS a uskutočnilo sa 

s cieľom aktualizácie návrhu intervencie LEADER a transferu záverov z V. tematického stretnutia na 

národnej úrovni (zo dňa 01. 06. 2021).  

Podujatie otvoril a koordinoval Ing. Tomáš Kozolka zástupca RA NSRV SR pre Nitriansky kraj. Po 

úvodnom privítaní účastníkov, informoval o novinkách viažucich sa na činnosť NSRV SR, poskytol 

zosumarizované informácie z V. stretnutia LEADER/CLLD na národnej úrovni a následne sa spolu 

s prihlásenými účastníkmi venoval aktuálnym témam v rámci opatrenia LEADER ako napr. jednotlivým 

podopatreniam LEADER, efektívnej aplikácii princípov tohto nástroja v reálnom prostredí a opäť došlo 

k prínosnej výmene informácií a živej diskusii, ktorá podčiarkla zmysel týchto pracovných stretnutí. 

Spestrením programu bola účasť zástupcov Nitrianskeho samosprávneho kraja s ktorými sa riešila 

komplementarita a demarkácia medzi OP Slovensko a podporou prostredníctvom metódy LEADER po 

roku 2023. Zúčastnené MAS vyslovili požiadavku na podporu samosprávneho kraja pre prípravu nových 

stratégií CLLD. 
 

Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

• Pokračovať v organizovaní regionálnych pracovných stretnutí TPS a poskytovať informácie zo 

zasadnutí TPS LEADER/CLLD na národnej úrovni. 

• Naďalej aktívne komunikovať so zástupcami MAS v rámci Nitrianskeho kraja k predmetnej 

problematike LEADER/CLLD. 

 
Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka  
 
Podpis zodpovedného pracovníka RA: Ing. Tomáš Kozolka  
 
Dňa: 18. 06. 2021  Nitra 


