
Stretnutie tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD 
na regionálnej úrovni 

 

Správa z realizovanej aktivity  

 

Dňa 2. mája 2018 sa na území Kopaničiarskeho regiónu – MAS v priestoroch Hotela Lipa uskutočnilo 

druhé stretnutie pracovnej skupiny LEADER/CLLD na regionálnej úrovni. Jeho účastníkmi boli 

zástupcovia všetkých ôsmych miestnych akčných skupín z Trenčianskeho kraja, ktorým bol udelený 

štatút miestnej akčnej skupiny. Celkovo sa podujatia zúčastnilo 12 osôb. Aktivitu po organizačnej 

stránke zabezpečila Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj, ktorej 

koordinátor Ing. Andrej Milo bol predsedom tejto pracovnej skupiny.  

Úlohou aktuálneho stretnutia tematickej pracovnej skupiny bolo pripomienkovanie dokumentov 

vydaných riadiacim orgánom pre PRV SR 2014-2020 v zmysle záverov stretnutia Tematickej pracovnej 

skupiny LEADER/CLLD na národnej úrovni, ktorá sa uskutočnila dňa 13.4.2018 v Nitre.  

Na začiatku boli poskytnuté informácie nadobudnuté na stretnutí tematickej pracovnej skupiny na 

národnej úrovni a taktiež aktuálne informácie o implementácii CLLD v rámci všetkých MAS z územia 

Trenčianskeho kraja. V ďalšom bode boli prezentované dokumenty súvisiace s implementáciou CLLD, 

najmä dokumentom „Podmienky poskytnutia príspevku pre opatrenia/podopatrenia Programu 

rozvoja vidieka SR 2014-2020 implementované prostredníctvom LEADER/CLLD“. Ide o dokument, 

ktorý bude súčasťou Príručky pre prijímateľa LEADER. Taktiež boli prednesené otázky a odpovede, 

ktoré zazneli na stretnutí TPS na národnej úrovni.  

Súčasťou programu bolo aj informovanie o pripravovaných aktivitách organizovaných RA NSRV SR pre 

Trenčiansky kraj a CJ NSRV SR. V bode rôzne bola diskusia zameraná najmä na aktuálne vyhlásenú 

výzvu z IROP na predkladanie ŽoNFP na financovanie implementácie stratégie CLLD, nové nariadenie 

o ochrane osobných údajov, míľniky implementácie stratégie CLLD a spôsoby obstarávania tovarov 

a služieb miestnymi akčnými skupinami. Účastníci odporučili, aby sa týmto témam venovali 

nasledujúce stretnutia tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD na regionálnej úrovni. 

Fungovanie pracovnej skupiny LEADER/CLLD na území Trenčianskeho kraja je jej členmi pozitívne 

hodnotené. Členovia oceňujú uplatňovanie princípu partnerstva v rámci iniciatívy LEADER na 

regionálnej úrovni. Dostatok informácií a spolupráca členov pracovnej skupiny zároveň dáva lepšie 

predpoklady na samotnú implementáciu CLLD na regionálnej úrovni. 
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