Správa z realizácie aktivity C 2.3/4.

Konferencia „Postupy pre MAS v rámci
implementácie stratégie CLLD“

Demänovská Dolina
22. - 24. 10. 2018
Cieľ aktivity
−

Účasť zástupkyne RA NSRV SR pre Trnavský kraj na odbornej konferencii pre
MAS a na Stretnutí tímu NSRV SR

−

Získanie informácií a poznatkov týkajúcich sa postupov pre MAS v spojitosti
s implementáciou stratégie CLLD

Priebeh aktivity
Regionálna koordinátorka RA NSRV SR pre Trnavský kraj Mgr. Veronika Stankovianska
sa zúčastnila Konferencie „Postupy pre MAS v rámci implementácie stratégie CLLD“,
ktorej cieľom bolo poskytnutie podrobných informácií k plynulej a bezproblémovej
implementácii stratégií CLLD.
Po príchode do konferenčnej miestnosti sa regionálna koordinátorka zaregistrovala
a oboznámila s programom 1. dňa. Konferenciu otvorila manažérka NSRV SR Ing.
Lenka Mikulová, ktorá privítala všetkých prítomných a poskytla základné organizačné
informácie. Následne odovzdala slovo Mgr. Ingrid Kociánovej (Oddelenie CLLD
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR), ktorá sa v úvode venovala
aktuálnej situácii MAS a poskytla stručnú informáciu o plánovanom priebehu 1. dňa
konferencie. Taktiež celý odborný program viedla a odpovedala na otázky účastníkov
spolu so zástupcami Pôdohospodárskej platobnej agentúry. V rámci predpoludňajšieho
i popoludňajšieho programu bola hlavnou témou Príručka pre prijímateľa nenávratného
finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19
Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER a pripomienky zo strany
zástupcov MAS z celého Slovenska. Jednotlivým pripomienkam a otázkam sa venoval
dostatočný čas, pričom rozsiahla diskusia sa rozvinula najmä k problematike cestovných
náhrad, záložného práva, propagačných predmetov vo vzťahu k vzdelávacím
a propagačným aktivitám, zmenám v personálnej matici napr. v spojitosti s výsledkami
komunálnych volieb, strednodobému hodnoteniu stratégie CLLD, procesu výberu
odborných hodnotiteľov a prílohám k oprávnenosti výdavkom a pod.
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implementácie stratégie CLLD“
Druhý deň odborného programu konferencie bol zameraný na školenie k práci
v neverejnej časti ITMS2014+, ktoré viedol zástupca Úradu podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu Ing. Mário Hrachala v spolupráci s Mgr. Ingrid Kociánovou.
V rámci ITMS2014+ boli hlavnými témami všetky aktivity súvisiace s výzvami,
podmienky hodnotenia žiadosti o NFP, poskytnutia príspevku a pod. Mgr. Kociánová
potom poskytla informácie k pripravovanému Usmerneniu RO pre PRV SR 2014 – 2020
č. 1 k aktualizácii stratégií CLLD, ktorú bude potrebné predkladať so sledovaním zmien
i bez sledovania zmien. Program tohto dňa ešte priniesol informácie k procesu
spracovania ŽoNFP a príslušným integračným akciám a zmeny v Systéme riadenia
CLLD ako rámca pre implementáciu miestneho rozvoja vedeného komunitou.
Tematika tretieho dňa konferencie pozostávala z prednášky k využitiu integračných
aktivít v neverejnej časti ITMS2014+ a k overeniu splnenia podmienok poskytnutia
príspevku. Posledným bodom programu bolo verejné obstarávanie a diskusia
vyplývajúca z tejto problematiky a jej spracovania v Príručke.

Záver stretnutia:
-

účasťou na konferencii regionálna koordinátorka získala aktuálne informácie
k činnosti MAS. Taktiež umožnila komunikáciu a diskusiu so zástupcami MAS
z Trnavského kraja.

-

súčasťou programu 1. dňa konferencie pre zástupcov NSRV SR bolo Stretnutie
tímu NSRV SR, v rámci ktorého boli predostreté návrhy na úpravu Metodického
pokynu pre žiadateľov/prijímateľov o poskytnutie NFP z TP PRV SR 2014 – 2020
pre Národnú sieť rozvoja vidieka, ktoré by zefektívnili a zlepšili organizáciu aktivít
RA NSRV SR. Regionálni koordinátori ich uvádzali na základe skúseností zo
zrealizovaných aktivít.

Horné Otrokovce 29. októbra 2018

Vypracovala: PaedDr. Katarína Skalická, PhD., manažérka publicity RA NSRV SR pre
Trnavský kraj

Schválila: Mgr. Veronika Stankovianska, regionálna koordinátorka RA NSRV SR pre
Trnavský kraj
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