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V dňoch 14. – 15. 11. 2019 organizovala Národná sieť miestnych akčných skupín Slovenskej republiky 

v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj a ďalšími 

partnermi Trenčianskym, Žilinským a Trnavským samosprávnym krajom konferenciu s názvom: 

„Súčasné problémy CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politiky“. Konferencia sa uskutočnila 

v reprezentatívnych priestoroch Kursalonu v meste Trenčianske Teplice. Za Regionálnu anténu NSRV 

SR pre Trenčiansky kraj sa jej zúčastnili regionálny koordinátor – Ing. Andrej Milo a manažér Ing. 

Pavol Štefánek. Z územia Trenčianskeho kraja sa konferencie zúčastnili zástupcovia zo všetkých 10 

MAS. Cieľom aktivity bolo poskytnúť účastníkom nové informácie o implementácii opatrení PRV SR 

a ďalších fondov EÚ v rámci aktuálneho programovacieho obdobia, ale hlavne budúceho 

programovacieho obdobia pre roky 2021-2027. Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia riadiacich 

orgánov z územia SR aj ČR, Centrálneho koordinačného orgánu, Pôdohospodárskej platobnej 

agentúry, Miestnych akčných skupín a ďalších vidieckych aktérov. Konferencie sa zúčastnilo takmer 

100 účastníkov. 

 

Príchod účastníkov a ich registrácia začali vo štvrtok 14.11.2019. Hlavnými témami prvého dňa boli 

CLLD v európskom kontexte, súčasná a budúca politika rozvoja vidieka a návrh partnerskej dohody SR 

na roky 2021-2017. Účastníkov privítal pán Daniel Pavlačka, manažér Miestnej akčnej skupiny 

Strážovské vrchy, na ktorej území sa konferencia konala. O programe informoval predseda Národnej 

siete MAS SR pán Štefan Škultéty. Prvé prednášky boli uvedené zahraničnými prednášajúcimi – p. 

Krist – s príspevkom CLLD v ČR dnes a zajtra a p. Kubíková, zástupkyňa Ministerstva zemědelství ČR – 

s príspevkom prípravy nového programu Strategického plánu SPP 2021-2027 v oblasti rozvoja 

vidieka. Pani Jela Tvrdoňová, mimochodom rodáčka z Trenčianskych Teplíc – spolupracovníčka 

Európskej siete pre rozvoj vidieka pôsobí dlhé roky v oblasti vidieckej politiky na európskej úrovni.  

Pripravila si prezentáciu pozostávajúcu z 3 oblastí – príprava novej poľnohospodárskej politiky 

a politiky v oblasti rozvoja vidieka, implementačný model a výstupy z prieskumu Európskej siete pre 

rozvoj vidieka k prístupu LEADER a súpis zmien, ktoré možno očakávať v tomto prístupe. Po obede 

nasledovala kľúčová panelová diskusia, ktorú viedol moderátor – p. Škultéty. Jeho hosťami boli 

zástupcovia Riadiacich orgánov pre PRV, IROP, Pôdohospodárskej platobnej agentúry a Centrálneho 

koordinačného orgánu. Na začiatku hostia pomenovali problémy, ktoré spôsobili omeškanie 

v implementácii miestneho rozvoja vedeného komunitou na území Slovenska. Do budúcnosti 

navrhujú zjednodušenie implementácie fondov EÚ, zákona o verejnom obstarávaní, zvlášť s ohľadom 

na regionálne potreby. V budúcnosti by nemali byť projekty zamerané na procesy ale na výsledky, 

ktoré sa realizáciou projektov dosiahnu. V diskusii odzneli názory na implementáciu multifondovej 

implementácie prístupu LEADER, počtu a veľkosti MAS a pod. Nasledovali rôzne exkurzie, kde 

účastníci navštívili jednu z najznámejších atrakcií trenčianskoteplických kúpeľov – turecký kúpeľ 

Hammam, miestnu likérku a príkladov dobrej praxe projektov z PRV SR na území MAS Strážovské 

vrchy. Po večeri nasledoval spoločenský večer spojený so sieťovaním a nadväzovaním partnerstiev. 
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Druhý deň konferencie pokračoval odborný program prezentáciami Mgr. Ingrid Kocianovej z MPRV 

SR a Ing. Eva Bakovej z PPA (Oddelenie vyhodnocovania projektov LEADER Nitra) k problematike PRV 

SR 2014-2020 podopatreniu 19.3. Príprava a vykonávanie projektov spolupráce miestnej akčnej 

skupiny. V rámci diskusie zodpovedali aj viaceré otázky týkajúce sa vyhodnocovania prijatých ŽoNFP 

a pripravovaných zmien v metodických dokumentoch PPA. Účastníci poďakovali za vykonávanú prácu 

a ústretovosť pracovníkov PPA a MPRV SR. Pán Radim Sršeň zástupca Výboru regiónov EÚ, ktorý je 

poradným orgánom EÚ, predstavil činnosť a úlohy tejto inštitúcie. Informoval aj o aktuálnom 

stanovisku Výboru regiónov k obnovenej územnej agende so zvláštnym dôrazom na CLLD. 

Zástupcovia MAS Horní Pomoraví z ČR prestavili svoje územie a činnosti, ktoré vykonávajú. Predstavili 

zaujímavý projekt „Zdieľaného učiteľa“. Ide o projekt, v ktorom MAS prostredníctvom Ministerstva 

školstva ČR zamestnala učiteľa anglického jazyka. Išlo o projekt vzájomnej spolupráce MAS a škôl na 

území MAS Horní Pomoraví. Okrem žiakov komunikuje aj s učiteľmi, riaditeľmi, ale i upratovačkami. 

Všetci majú záujem zlepšiť svoje vyjadrovanie v cudzom jazyku. Poslednú prezentáciu – workshop  

mala p. Veronika Fitzeková na tému prezentácie MAS v regióne. 

 

Závery z aktivity:  

- potreba prehlbovania komunikácie medzi aktérmi rozvoja vidieka: Centrálnym koordinačným 

orgánom, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - riadiaceho orgánu pre Program 

rozvoja vidieka a IROP, Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, Národnou sieťou rozvoja vidieka  

SR, miestnymi akčnými skupinami a NS MAS SR  

- výstupy konferencie: podpora návrhu Partnerskej dohody na roky 2021-2027, ktorý schválili Rada 

vlády SR pre politiku súdržnosti s definovanými 5 cieľmi politiky (Inteligentnejšia Európa, 

Ekologickejšia Európa, Prepojenejšia Európa, Sociálnejšia Európa, Európa bližšie k občanom), podpora 

stanoviska Európskeho výboru pre regióny k obnove územnej agendy s osobitým dôrazom na miestny 

rozvoj vedený komunitou a výzvou na všetky zainteresované strany, aby v procese implementácie 

stratégie CLLD vyvinuli maximálne možné úsilie s cieľom vyčerpať všetky finančné prostriedky 

alokované v tomto programe. 

- získané informácie na konferencii budú poskytované členom RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj, 

odbornej verejnosti i jednotlivým členom MAS z územia Trenčianskeho kraja.  

 

Vypracoval: Ing. Andrej Milo, regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj 

Dátum: 18.11.2019 


