
                                                                                        
                                                                                     

 

 

 

 

Seminár 

„Výzva č. 27/PRV/2017 – podopatrenie 19.4 PRV SR 2014 – 2020.  

Výmena skúseností MAS s implementáciou stratégie CLLD  

v Žilinskom kraji a Prešovskom kraji“ 

(správa z aktivity) 

 

     Regionálne antény NSRV SR pre Žilinský a Prešovský kraj zorganizovali dňa 23. 2. 2018 

seminár s pracovným stretnutím určený predovšetkým pre úspešné MAS. Aktivity sa konala 

v príjemnom prostredí kaštieľa Chãteau Gbeľany, okres Žilina.  

     S cieľom kvalitnejšie a efektívnejšie vyškoliť čo možno najviac MAS ku výzve na animácie 

MAS sa takouto formou spojili dve regionálne antény a s podporou kompetentných lektorov 

pripravili obsahovo veľmi bohatý seminár. V úvode predstavil Regionálnu anténu NSRV SR 

pre Žilinský kraj Ing. Jánošík, jej koordinátor. Prezentoval najmä plán činnosti RA na najbližšie 

obdobie, ale aj prehľadnú činnosť regionálnej antény. Regionálnu anténu NSRV SR pre 

Prešovský kraj predstavila koordinátorka Mgr. Osifová, ktorá informovala o činnosti antény 

orientovanú predovšetkým na miestne akčné skupiny. 

     V rámci odborných prednášok otvorila tému animácií MAS Ing. Kocianová z MPRV SR, 

ktorá informovala o výzve č. 27/PRV/2018. Formou prezentácie komplexne analyzovala všetky 

podmienky výzvy. Prakticky vysvetlila prácu v systéme ITMS2014+, teda predstavila návod 

na správne vyplnenie ŽoNFP vrátane rozpočtu, príloh a ostatných povinných náležitostí pre 

žiadateľa. Počas prednášky odpovedala na viaceré otázky účastníkov a tiež vysvetlila resp. 

zdôvodnila požiadavky RO, ktoré neboli žiadateľom zrejmé. Spolu s Ing. Bružeňákom 

predstavili aj nové funkcionality systému ITMS2014+, ktoré účastníci s radosťou privítali 

najmä kvôli zjednodušeniu práce a zníženiu byrokratickej záťaže pri príprave ŽoNFP.  Po 

prestávke uvedení lektori z Oddelenia rozvoja vidieka a LEADER MPRV SR predstavili 

viaceré kritické miesta z pohľadu realizácie stratégie CLLD i samotného Systému riadenia 

CLLD.  

     Po obedňajšej prestávke nasledovala výmena skúseností formou moderovanej diskusie,  

v ktorej zástupcovia MAS kládli mnohé otázky a otvorili aktuálne témy z oblasti implementácie 

svojich stratégií. Okrem oblastí fungovania kancelárie, personálneho obsadenia, konfliktu 

záujmov, problémového financovania výdavkov na animácie v kombinácii s chodom MAS 

padli aj otázky, ktoré Mgr. Kocianová odporučila zasielať na emailovú adresu 

leader@land.gov.sk (následne budú prerokované s RO pre PRV). Naďalej platí stanovený 

postup, že otázky a odpovede budú zverejnené na webovom sídle NSRV SR.  

     Po ukončení diskusie Ing. Jánošík poďakoval prítomným za účasť a stretnutie ukončil. 

Z pohľadu regionálnych antén NSRV SR si dovolíme tvrdiť, že téma seminára bola vhodne 

zvolená, nakoľko všetci prítomní vyjadrili spokojnosť s jeho obsahom a hodnotili ho ako  
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prínosný. Konštatovali, že bez jeho absolvovania by nedokázali kvalitne podať ŽoNFP na 

animácie MAS v blížiacom sa termíne prvého hodnotiaceho kola.  

  

 

     Seminára sa okrem 2 lektorov a 3 organizátorov zúčastnili zástupcovia MAS 

v nasledujúcom členení: 

Žilinský kraj  16 účastníkov, 

Prešovský kraj  24 účastníkov,  

Banskobystrický kraj 4 účastníkov, 

Košický kraj 2 účastníci. 

 

V mene oboch regionálnych antén chceme poďakovať všetkým prítomným na seminári, najmä 

lektorom z MPRV SR za ich veľký prínos ku informovanosti a vzdelávaniu MAS.  

 

 

                                Regionálne antény NSRV SR pre Žilinský kraj a pre Prešovský kraj,                                                        

Ing. Miroslav Jánošík, Mgr. Dana Osifová  

                                                                           regionálni koordinátori    


