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Pracovné stretnutie Tematickej skupiny LEADER/CLLD na 
regionálnej úrovni - „Aktuálne informácie k návrhu Intervencie 
LEADER a pripomienky a návrhy - IV"

24.mája 2021 
 online



Regionálna anténa NSRV SR pre  Žilinský  kraj  pripravila  online pracovné stretnutie
Tematickej  pracovnej  skupiny  pre  LEADER v Žilinskom kraji.  Témou  pracovného
stretnutia  boli  „Aktuálne  informácie  k  návrhu  Intervencie  LEADER a  pripomienky
a návrhy  –  IV“. V prvej  časti  koordinátor  NSRV  SR  ZA   Ing.  Miroslav  Jánošík
informoval o činnosti Národnej siete rozvoja vidieka SR a regionálnej antény.
V ďalšej časti koordinátor odprezentoval  pracovný materiál Intervencia LEADER -
4.zasadnutie  pracovnej  skupiny  zo  7.5.2021  a účastníci  prediskutovali  jednotlivé
časti, ozrejmili si ho v pracovnej skupine.  
Zároveň členovia regionálnej TPS odporúčajú :
  Priorita 1 aktivita 1  
- navrhujeme sortiment v podnikovej predajni môže byť  rozšírený aj o iné produkty   
  (vlastné produkty  v určitom %-te a zvyšok aj iný sortiment),
 - v základnej intenzite navrhujeme výšku 75% aj pre ekologické hospodárstvo,
-  navrhujeme možnosť podporiť mladých farmárov aj takých, ktorí nemusia byť 
   schválení v opatrení vo veľkom programe  a teda v pre MAS budú oprávnení aj bez
   schválenia PPA ako mladý farmár
  Priorita 1 aktivita 2
 - v základnej intenzite navrhujeme výšku  upresniť nediskriminačne s aktivitou 1 ( od 
   50% , napr. 75% výrobca si  svoju poľnohospodársku produkciu aj spracováva, 
   taktiež mikropodniky a malé farmy ),
- navrhujeme  aby by mohol byť žiadateľ aj napr. podnikajúca FO malý pestovateľ 
  (napr. SHR) zeleniny, ovocia, okrasných kvetov, liečivých bylín a korenín, ktorý to 
  pestuje v záhrade (nie na poľnohospodárskej pôde) nemá zvieratá v CEHZ, ale je 
  napr. registrovaný   RVPS –   predaj malých množstiev ( aj pre aktivitu 1) ,
  Priorita 2 aktivita 1  
- v základnej intenzite navrhujeme výšku  upresniť nediskriminačne s ostatnými 
  aktivitami v iných prioritách  pre súkromný sektor( od 50% a špecifikovať ),
Priorita 2 aktivita 2
 - súhlasíme s pripomienkou  - SK NACE aplikovať na úrovni projektu, nie ako hlavné
   zameranie podnikateľskej činnosti,
 - v základnej intenzite navrhujeme výšku  upresniť nediskriminačne s ostatnými 
   aktivitami v iných prioritách  pre súkromný sektor( od 50% a špecifikovať ),
Priorita 3 aktivita 1
 - otázka, či správne rozumieme – oprávnená činnosť: investície do  múzejných 
   objektov vrátane zariadenia,
 - navrhujeme nedeliť činnosti pre rôznych žiadateľov, nechať všetky činnosti pre 
   všetkých žiadateľov, prihliadnuť však na jednoznačne rozčlenenie financií 
   pre verejný sektor a neverejný sektor v rámci stratégie,
Priorita 3 aktivita 2
- navrhujeme nedeliť činnosti pre rôznych žiadateľov, nechať všetky činnosti pre 
   všetkých žiadateľov, prihliadnuť však na jednoznačne rozčlenenie financií 
   pre verejný sektor a neverejný sektor v rámci stratégie,

Priorita 4



 - navrhujeme vodozádržné opatrenia vložiť do každej priority ( kde je to možné)
Priorita 5 aktivita 1
 - prioritu navrhujeme implementovať aj cez LEADER a ponechať samostatne 
Priorita 5 aktivita 2
 - navrhujeme zaradiť medzi žiadateľov aj FO a PO odbyt – predaj 
   poľnohospodárskych produktov
Kritéria výberu MAS
 - navrhujeme v časti Hodnotiace kritéria, bod č. 1 -  nevytvárať  rozdiel medzi už 
   sformovanými partnerstvami MAS ( tie, ktoré budú pokračovať bez zmeny) 
   a novovytvorenými ( zlúčenými) partnerstvami  MAS
Všeobecné pripomienky
 - výška  alokácie na jednu MAS má byť taká, aby dokázala celé implementačné 
   obdobie schopná fungovať a zabezpečovať chod MAS
 - aj z tohto dôvodu opätovne trváme jednoznačne na potrebe navýšiť  celkovú 
    alokáciu minimálne o dvojnásobok na približne 300 mil.
 - zamerať obsah stratégií na rozvoj vidieka a maximálne znížiť rozsah stratégií.
 - aktuálnu vzájomnú informáciu o záveroch pracovných skupín
 - navrhujeme naďalej hľadať možnosť multifondového financovania
 

Aktivita  sa  uskutočnila  online dňa  24.mája  2021.  Na  podujatí  sa  zúčastnilo  14
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


