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Pracovné stretnutie Tematickej skupiny LEADER/CLLD na 
regionálnej úrovni - „Implementácia  stratégii  CLLD v aktuálnom 
období – aktuálne informácie, poznatky, predpokladaný vývoj a 
aktuálne informácie k návrhu Intervencie LEADER do budúceho 
obdobia "

8.septembra 2021 
Vrátna dolina – hotel Boboty



Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj zorganizovala
v rámci  Tematickej  pracovnej  skupiny pre LEADER pre Žilinský kraj  prezentačno-
informačné pracovné stretnutie „Implementácia  stratégii  CLLD v aktuálnom období
– aktuálne informácie, poznatky, predpokladaný vývoj a aktuálne informácie k návrhu
Intervencie LEADER do budúceho obdobia“, ktoré sa uskutočnilo 8. septembra vo
Vrátnej  doline –  hotel  Boboty.  Na  začiatku  Ing.  Miroslav  Jánošík  -  koordinátor
Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj otvoril aktivitu, predstavil NSRV
SR a PRV SR 2014-2020, ktorého súčasťou je aj Opatrenie 19. LEADER. Informoval
o „Harmonograme  plánovaných  výziev“.   Následne  lektorka  Ing.  Jela  Tvrdoňová,
CSc. zhodnotila LEADER a CLLD v rámci terajšieho programového obdobia, kde sa
zamerala hlavne na stav v Slovenskej republike. Podľa jej slov, je po počiatočných
značných  problémoch  a následných  zásahoch  do  procesu  kreovania   miestnych
akčných skupín, je čas na implementáciu stratégii CLLD MAS. Pri dobrej spolupráci
riadiaceho orgánu a miestnych akčných skupín je možné dosiahnuť implementáciu
stratégií   a naplniť  ciele  PRV  SR  2014-2020  ako  aj  IROP.  Dúfa,  že  pre  MAS
nevzniknú nové neriešiteľné problémy s financovaním chodu MAS.   Do ďalšieho
obdobia sa pripravuje v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky nový rozpočtový
rámec a rámci opatrení bude opäť opatrenie LEADER, na ktoré má byť alokované
minimálne  5%  z rozpočtu.   Predĺženie  PRV  do  roku  2022  vytvára  priestor  na
implementáciu  projektov.  Čo  najlepšia  realizácia  stratégii  CLLD  MAS  bude  mať
dopad  na  udržanie  metódy  LEADER  v jednotlivých  územiach.  Napriek  svojej
náročnosti  je  metóda LEADER vhodným nástrojom na rozvoj  územia MAS aj  do
budúcnosti. Spoločný miestny rozvoj je pravdepodobne jedno z tých lepších riešení
v území  MAS.  Napriek  problémom  však  LEADER  je  podľa  p.  Tvrdoňovej,
jednoznačne prínosom v regiónoch pre rozvoj vidieka

Podujatia sa zúčastnilo ho 12 účastníkov prevažne z miestnych akčných skupín  zo
Žilinského kraja. 

Závery z podujatia:
- možno konštatovať záujem účastníkov o témy
- obavy z posúvania termínov realizácie SPP

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


