
Stratégie CLLD a ich implementácia II. 
 

Správa z realizovanej aktivity 

Dňa 20. septembra 2019 sa v obci Mníchova Lehota (okres Trenčín) konal informačný seminár 

„Stratégie CLLD a ich implementácia II.“, ktorý organizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja 

vidieka SR pre Trenčiansky kraj. Reflektoval na požiadavky zástupcov MAS k vysvetleniu postupu 

jednotlivých MAS pri implementácii ich stratégií. V priebehu seminára boli poskytnuté informácie 

o Programe rozvoja vidieka SR 2014-2020, implementácii stratégií CLLD, a podrobnejších informácií 

o podopatreniach 19.2 a 19.4. 

Informačný workshop otvoril Ing. Andrej Milo, ktorý privítal prítomných a poďakoval sa za účasť. 

Následne vo svojej prezentácii predstavil plánované aktivity RA NSRV pre Trenčiansky kraj, ale aj CJ NSRV 

SR a iných národných sietí. Zároveň krátko zhodnotil účasť MAS na medzinárodnej výstave Agrokomplex 

2019.  

Prezentácia Ing. Eriky Jonasovej z MAS Žiar bola zameraná na praktická príklady postupov 

kancelárií MAS pri administrácii prijímaných žiadostí o NFP, ktoré žiadatelia z územia MAS predkladajú 

prostredníctvom systému ITMS2014 na MAS. Zamerala sa tiež na povinné prílohy žiadosti, problémy pri 

verejnom obstarávaní, hodnoteniu splnenia podmienok poskytnutia príspevku, výzvam na doplnenie 

ŽoNFP a pod. 

V ďalšom bode programu vystúpil regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj Ing. 

Andrej Milo. Zameral sa na informovanie o aktuálnych otázkach a odpovediach v oblasti oprávnenosti 

výdavkov v rámci výziev MAS pre verejný aj súkromný sektor, účastníkov informoval o webových sídlach, 

kde môžu nájsť ďalšie záväzné odpovede k oprávnenosti výdavkov. Po tomto bloku nasledovala 

prestávka na obed.  

Po obednej prestávke sa konalo stretnutie TPS pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni. Išlo 

o diskusiu účastníkov o aktuálnom stave v územiach jednotlivých MAS. Viaceré MAS potrebujú 

promptnejšie odpovede na svoje otázky týkajúce sa najmä oprávnenosti výdavkov, hodnotenia prijatých 

ŽoNFP a verejného obstarávania. Regionálny koordinátor informoval účastníkov o pripravovanej 

konferencii CJ NSRV SR, ktorá sa bude konať v mesiaci október, na ktorej budú môcť svoje otázky 

predložiť priamo zodpovedným zamestnancom PPA resp. RO pre PRV.  

Táto aktivita reflektovala na požiadavky zástupcov MAS/VSP na získanie najnovších informácií 

s praktickými ukážkami a skúsenosťami. Realizácia tejto aktivity urýchli pripravenosť kancelárií MAS na 

prijímanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 20014-2020 v rámci vyhlásených výziev 

MAS. Účastníci pozitívne hodnotili lektorské zabezpečenie a organizáciu podujatia Regionálnou anténou 

NSRV SR pre Trenčiansky kraj a prejavili záujem o uskutočnenie aktivít zameraných na problematiku 

MAS v ďalšom období.  
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