
Správa z     realizácie aktivity C.2 1/2  

Pracovné stretnutie Tematickej skupiny LEADER/CLLD na 
regionálnej úrovni - „Návrh Intervencie LEADER – pripomienky a 
návrhy "

12.marca 2021 
 online



Regionálna anténa NSRV pre  Žilinský  kraj  pripravila  online pracovné stretnutie
Tematickej  pracovnej  skupiny  pre  LEADER v Žilinskom kraji.  Témou  pracovného
stretnutia  bol  Návrh  intervencie  LEADER  a k nemu  názor  jednotlivých  zástupcov
MAS. Na základe odporúčania MAS, bol prizvaný aj zástupca VÚC Žilina – Ing. Ján
Pavlík, PhD.  
V prvej časti informoval o činnosti Národnej siete rozvoja vidieka SR a o indikatívnom
harmonograme výziev PRV SR  - aktualizácia č.2.
V ďalšej časti prejednali zástupcovia MAS v Žilinskom kraji nomináciu zástupcu MAS
za  Žilinský  kraj  do  PS  LEADER.  Zúčastnení  zástupcovia  MAS  sa  zhodli,  že
zástupcom bude Ing. Tatiana Veselá, manažérka MAS Rajecká dolina a náhradníčka
v prípade potreby bude Ing. Ingrid Pavlíková, manažérka MAS Horný Liptov.
 V tretej časti sa účastníci venovali  prezentácii „Návrh Intervencie LEADER“.  Zhodli
sa,  že Návrh  je  rozsiahli,  obsahuje veľa  dobrých myšlienok,  no zároveň je  treba
vyriešiť ešte veľa problémov.
Zároveň členovia TPS odporúčajú :
 -  aktuálnu vzájomnú informáciu o záveroch pracovných skupín
 -  opatrenia  by mali mať regionálny a lokálny dopad
 -  stanoviť orientačný časový harmonogram
 -  aby opatrenia súviseli aj s implementačným modelom ( napr. implementácia 
    nebola príliš zložitá)
 -  počítať aj s časom na spracovanie podkladov
 -  vyjasniť prípravnú fázu pre nové obdobie vrátane finančnej podpory. Viazanosť  
    podpory na prípravne činnosti priamo vykonávané MAS/VSP, možno ohraničiť 
    externé činnosti a služby, pre VSP pomoc od existujúcich MAS
 -  zvážiť kritérium nezamestnanosť – prípadne výrazne znížiť jeho váhu pri prepočte 
    alokácie na jednotlivé MAS.  
-   posilniť personálnu kapacitu RO a PPA
-   zvážiť v priorite 1, aktivite 2 – neproduktívne investície rozšírenie o krajinotvorbu 
    a vodozádržné opatrenia
-  priorita 2 aktivita 1 diverzifikácia  10 lôžok celkovo alebo 10 lôžok nových
 - ujednocovať terminológie (ak oprávnená investícia súvisí s nejakým zákonom napr.
   stavebný zákon) aby nedochádzalo k nesúladom pri konaniach, stanoviskách
-  či by mohol byť žiadateľ aj napr. malý pestovateľ zeleniny, ovocia, liečivých bylín 
   a korenín, ktorý to pestuje v záhrade (nie na PP) nemá zvieratá v CEHZ, ale je     
   napr. registrovaný RVPS – predaj malých množstiev,
-  paušálne platby pre mladých farmárov asi vypadli, sú dobrý nástroj, len treba 
   hľadať reálnu cestu jeho využitia
- zvážiť, či nestačí súhlas vlastníka nehnuteľnosti pri projektoch (tak ako stačí aj pri 
   stavebnom konaní)
- do obecných opatrení zvážiť žiadateľa aj  sociálny podnik
- pri lesníckych opatreniach zvážiť činnosti menšieho rozsahu ( nie napr. obnova 



   lesa, kalamita a pod.)
- aby MAS nebola len administrátor projektov a z tohto dôvodu vyťaženosť kapacít, 
  aby mohla pracovať aj v území a rozvíjať vzťahy
- nezatracovať viacfondové financovanie stratégie

Nejasnosti :
 - ak budú môcť obce realizovať projekty, tak budú môcť ísť len cez LEADER potom
   objem finančných prostriedkov je veľmi malý. V rámci PRV SR 2014-2020 bolo  
   opatrenie 7 kde boli alokované finančné prostriedky, ktoré sa neodrazili v alokácii 
   pre LEADER. To isté platí aj pre niektoré poľnohospodárske aktivity
 - ak je alebo bude MAS prijímateľom v iných fondoch a bude iba systém refundácie
   je to pre MAS takmer likvidačné, jednoznačne zálohové platby alebo iná forma 
   predfinancovania. Inak to ťažko MAS-ky budú vedieť reálne prefinancovať.

Úlohy pre TPS ZA
  -v jednotlivých územiach vyhodnotiť potreby rozvoja vidieka pre LEADER
 - osloviť územia, ktoré neboli schválené a nemajú štatút v kraji

Aktivita  sa  uskutočnila  online dňa  12.marca  2021.  Na  podujatí  sa  zúčastnilo  12
zástupcov MAS zo Žilinského kraja, jeden zástupca VÚC Žilina a jeden zástupca RA
NSRV SR pre Žilinský kraj.

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

 
 


