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

14.júna 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  –  V“. 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 -
5.zasadnutie  pracovnej  skupiny  zo  1.6.2021  a účastníci  prediskutovali  jednotlivé
časti, ozrejmili si ho v pracovnej skupine.  
Zároveň členovia regionálnej TPS odporúčajú :

  Priorita 1 aktivita 3

Nesúhlasíme  so  samostatnou  aktivitou   -  Investície  do  závlah  a vodozádržné
opatrenia .
Navrhujeme  aby  boli  skôr  oprávnené  činnosti  na  vodozádržné  opatrenia
a krajinotvorbu aj  poľnohospodárov, lesných hospodárov, obce
Nie  je  nám jasné  či  pre  Hydromeliorácie,  š.p.  sú  dostatočné  efektívne   projekty
v rámci MAS čo do veľkosti projektu.
Ako oblasť podpory sú uvedené  produkčné územia – nie je nám jasné z textu o ktoré
územia konkrétne sa jedná.

  Priorita 2 aktivita 1  

Navrhujeme upresniť (vysvetliť) v odseku Oprávnené činnosti:
Čierny text :

 rekonštrukcia, modernizácia existujúcich poľnohospodárskych a lesníckych
objektov (ktoré stratili svoj pôvodný účel) na agroturistické  objekty  s
kapacitou  do  20  nových  lôžok  –  stavebné  investície,  investície  do
vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia
na internet, nákup vybavenia a zariadení pre poskytovanie stravovacích a
reštauračných služieb

Zelený  text
výstavba,  rekonštrukcia  a  modernizácia  poľnohospodárskych,  agroturistických  a
lesníckych  zariadení,  hygienických,  ekologických,  rekondičných  objektov  vrátane
nákupu vybavenia a zariadení pre poskytovanie stravovacích a reštauračných služieb
(do  výšky  30  %  oprávnených výdavkov  projektu)  slúžiacich  na  rozvoj  turistických
činností  (nie  je  oprávnená  výstavba  ubytovacích  zariadení,  rekonštrukcia  a
modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení alebo nevyužívaných objektov na
ubytovacie zariadenie)

Nie je nám jasné teda či je možná výstavba ubytovacích zariadení,  rekonštrukcia a
modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení alebo nevyužívaných objektov na
ubytovacie zariadenie.
 V prvom čiernom texte  je pridané  nákup vybavenia a zariadení pre poskytovanie
stravovacích a reštauračných služieb.



To isté sa objavuje v zelenom texte avšak s obmedzením v zátvorke vrátane nákupu
vybavenia  a  zariadení  pre  poskytovanie  stravovacích  a  reštauračných  služieb  (do
výšky 30 % oprávnených výdavkov projektu)

Zároveň terminológiu navrhujeme zosúladiť so stavebným zákonom

V odseku Oprávnenosť žiadateľa navrhujeme upresniť, ktoré budú oprávnené formy
pri fyzických a právnických osobách
(je to napr. aj FO nepodnikajúca, ktorá ale vykonáva nejakú hospodársku činnosť)
Taktiež rozdelenie na mikrokpodniky, malé a stredné podniku  za pomlčkou, to patrí
len pre právnické osoby?

V odseku  Podmienky oprávnenosti:
-  nie  je  nám jasné,  prečo by  mal  žiadateľ   mať  rozdelenú evidenciu  tržieb  pred
žiadosťou
 - je správne, že je podmienka oprávnenosti aj registrácia  projektu v NSRV SR 
 
Navrhovaný  zelený text:

• Projekty zamerané na počiatočnú investíciu príjemcu pomoci, pričom za 
pričom za diverzifikáciu činnosti podniku na produkty, ktoré predtým neboli 
predmetom činnosti žiadateľa sa považuje: diverzifikáciu činnosti podniku 
na produkty, ktoré predtým neboli predmetom činnosti žiadateľa sa považuje:

 začatie vykonávania činností, ktoré pred dátumom vyhlásenia výzvy nemal 

uvedené ako predmet činnosti v oprávnení podnikať alebo

 začatie poskytovania služieb, ktoré predtým neposkytoval alebo

 začatie produkcie výrobkov, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti.

Termín  v texte  „Predmet  činnosti“  je  zavedený  v Obchodnom  registri,
predpokladáme,  že  je  totožný  z termínom „Predmet  podnikania“  v Živnostenskom
registri.  Potom nie  jasné,  či  v tretej   odrážke(fajke)   znamená začatie  produkcie
výrobkov,  ktoré  nemal  uvedené   v oprávnení  na  podnikanie  alebo  mal  uvedené
a neprodukoval tieto výrobky.

Taktiež ak niekto podniká a plánuje rozšíriť a diverzifikovať  svoju činnosť rozšíri si
oblasti  podnikania,  tak  aby  obsiahol  potrebné  činnosti  už  pred  tým,  než  všetky
činnosti bude reálne využívať. Teda oprávnenosť je nejednoznačná.

Priorita 2 aktivita 2

 Navrhujeme  prehodnotiť   „Cieľom  je  podpora  vytvárania  a udržania  pracovných
miest ...“  Pretože v podstate doplnkové projekty v rámci MAS so svojim finančným
rozsahom  majú  vytvárať  pracovné  miesta.  Možno  treba  stanoviť  limit  výšky
oprávnených výdavkov  od ktorých je reálne miesto vytvoriť  a udržať. 

V odseku Oprávnenosť  žiadateľa :
 V aktivite  1 je uvedené :



fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby -
mikropodniky, malé a stredné podniky

V aktivite 2 je uvedené:
nepoľnohospodárske a nelesnícke mikropodniky, malé a stredné podniky
 - navrhujeme zjednotiť terminológiu

- navrhujeme  doplniť do oprávnených výdavkov aj výdavky na marketing

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
 - ak SK NACE ktoré budú v OP Slovensko, nemôžu byť v LEADER-i, považujeme to 
   za obmedzujúce
 - navrhujeme výrazne zjednodušiť  podmienky  LEADER aj v oblasti MAS aj pre 
   oprávnených žiadateľov. Javí sa nám  vysoká náročnosť projektov, hoci ide o malé 
   projekty,
 - ak môžu oprávnení žiadatelia môžu žiadať aj v rámci ostatných opatrení SPP, týka 
   sa to aj obcí?
 

Aktivita  sa  uskutočnila  online dňa  14.  júna  2021.  Na  podujatí  sa  zúčastnilo  7
zástupcov MAS zo Žilinského kraja a jeden zástupca RA NSRV SR pre Žilinský kraj.

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


