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Pracovné stretnutie Tematickej skupiny LEADER/CLLD na
regionálnej úrovni - „Strednodobé hodnotenie  stratégii 
CLLD – poznatky, pripomienky "

22.januára 2021 
 online



Regionálna  anténa  NSRV  pre   Žilinský   kraj   pripravila   pracovné   stretnutie
Tematickej  pracovnej  skupiny  pre  LEADER/CLLD  pre  Žilinský  kraj  k návrhu
„Metodického  pokynu  na  vypracovanie  strednodobého  hodnotenia  stratégie
miestneho  rozvoja  vedeného  komunitou“  ak  návrhu  „Metodického  pokynu  na
vypracovanie dodatku stratégie CLLD.

Stretnutie otvoril a účastníkov privítal Ing. Miroslav Jánošík, koordinátor Regionálnej
antény NSRV  SR pre Žilinský kraj.  V prvej  časti  Informoval  o činnosti  NSRV SR
a o možnostiach PRV SR 2014-2020 pre potenciálnych beneficientov.
V ďalšej  časti  si  účastníci  postupne  prediskutovali  jednotlivé  časti  metodických
pokynov a zosumarizovali pripomienky a návrhy :
 -  či to čo  vyhodnotíme, bude SH,
  -  čo spraví dotazník v regióne, kde je už teraz napätie medzi členmi, ktorí uvažujú 
     o odchode zo združenia, pre doteraz nevyhodnotené projekty. Či je v súčasnej 
     situácií aktuálne robiť "krivku života a brainstorming nad socioekonomickou  
     situáciou... Tento návrh dokumentu považujeme za teoretický. Navrhujeme ho 
     zásadne  prepracovať a zjednodušiť pre prax  a aktuálnu situáciu,
 -  či SH nebude len 2-týždňová, prevažne administratívna práca, ktorá po odovzdaní
     zahltí PPA?
 -  nie je konflikt záujmov, keď si MAS spracuje SH sama alebo má SH spracovať 
    externista?
 -  implementácii by pomohol obojstranný partnerský vzťah  MAS na jednej strane 
    a PPA a IROP na strane druhej. Nie ako teraz, MAS sú akoby podriadené,
 -  ako to bude s dodatočnou alokáciou?
 -  aký dopad bude mať schválené prechodné obdobie na fungovanie MAS a ak sú 
    rozdelené financie, tak aká alokácia finančných prostriedkov bude pre LEADER?
 -  MAS navrhujú  metodické pracovné stretnutie už v čase rozpracovaných SH 
    z dôvodu konzultácie  praktických   problémov  pri spracovaní dokumentu, 
 -  aký je stav  s prípravou výzvy na projekty spolupráce?
 -  príloha 1., časť 5.2 - Dodatočná výkonnostná alokácia - Keďže sa už dlhšiu dobu 
    nedá cestovať, nedajú sa organizovať hromadné podujatia, mnohým v súčasnej 
    dobe zostáva pomerne dosť  finančných prostriedkov na animácie. Nedala by sa tá
    min. hranica 15% pri dodatočnej alokácii na animácie znížiť alebo prispôsobiť 
    situácii?



Aktivita  sa  uskutočnila  online  22.januára  2021.  Na  podujatí  sa  zúčastnilo  12
zástupcov MAS zo Žilinského kraja, jeden  zástupca RA NSRV SR pre Žilinský kraj.

Ing. Miroslav Jánošík, koordinátor RA NSRV SR pre Žilinský kraj

 
 


