
4. pracovná skupina - Možnosti podpory územného rozvoja regionálnou samosprávou 
 

 
1. otázka 

- 20 obcí, 20 tis. Obyvateľov (vzhľadom na objem financií v súčasnosti 

- Cieľ by ich mal spájať 

- Podľa charakteru územia -  lokalita, TATRY 

- Odvíjať od počtu obyvateľov, geografické umiestnenie 

- Odvíjame sa od finančného objemu – 20 obcí optimum, nie viac, problém koordinácie, 

počet obyvateľov nevidí ako smerodajné 

- Kraje sami o sebe sú malé, radšej väčšie MAS, zabezpečiť relevantný manažment 

- Dôležité je pozerať na sumu fin. 

- Treba pozerať na to ako na doplnkový zdroj – viac - zdrojové financovanie zámerov 

MAS 

- Nedostatočné financie pre veľké MAS v súčasnosti 

- Maďarsko nemá rozdelenie financií rovnako pre každú MAS, rozdelenie bolo 

v zmysle viacerých kritérií  

- Vo veľkej MAS sa vraj stratí akčnosť 

- V ČR preferujú veľké MAS – kombinácia financií, smerovať to k väčším MAS aj u 

nás 

 

Záver  

- pri súčasnom objeme financií je optimum 20 obcí, 20 tis. obyvateľov , stredne veľká 

MAS 

- pre formovanie územia MAS je dôležitá spoločná myšlienka, spoločný záujem 

a prirodzený prírodný koridor  

-  veľkosť MAS je dôležité posudzovať aj v súvislosti s ďalšími kritériami ( finančný 

balík pre územia MAS, počet potencionálnych beneficientov, ...) 

 

2. otázka 

- pripravenosť uchádzajúcich sa o štatút  

- nezamerať to na sociálne znevýhodnených – ak, tak na základe analýzy – pripravenosť 

- súťaž, zameranie projektov 

- čo najviac MAS, neriadiť vznik MAS 

- vznik zdola 

- súťaž, nie nadiktované zhora, ktoré MAS majú byť, nie po krajoch 

- 100 % - všetci nech majú možnosť 

- VUC – finančná výpomoc, podporiť stratégie – najmä ich tvorbu, ako v Nitre 

- LEADER  - ako metóda, pre územia do 25 tis. , v ČR 100 % pokrytie  

- Moderovať územia, systém hodnotenia, pomoc, postupne sa územie vyvíja 

 

ZÁVER 

A 

- pokryť čo najširšie územie, ale neuprednostňovať kvantitu pred kvalitou 

(schopnosťou) územia realizovať aktivity ako MAS, nie 100% za každú cenu 

- pripravovať územia na aktivity LEADER aj s finančnou pomocou VUC 

- Podporiť funkčné združenia, pričom ich pripravenosť musí byť deklarovaná na 

základe objektívnych kritérií.  

 

B 



- podporujeme vznik MAS zdola, na základe spoločného záujmu a na úrovni 

preukázanej pripravenosti – schopnosti implementovať stratégiu 

 

C 

Kritériá pre ?  

- deklarovaná práca v území – aktivizácia ľudí, preukázané  skúsenosti s realizáciou 

aktivít - projektov, podporovať združenia s určitou históriou ( min. 2 roky) 

 

3. otázka  

- diferencovaný systém – počet ob., social. – ek. situácia, počet obcí, počet členov, 

hustota,  

- Estónsko – pevný základ pre všetky MAS, 40 % počet obyvateľov- tiež situácia 

v regióne, blízkosť mesta, lokalita, hustota, kvalita stratégie 

- Spolufinancovanie ISRÚ 

- Kvalita stratégie – obsahová stránka, odstraňovanie identifikovaných problémov, 

ekologické otázky, zamestnanosť, inovatívnosť, rozvoj 

 

ZÁVER 

- podporujeme diferencované financovanie území MAS, výška finančného balíka 

sa má odvíjať od súboru kritérií, ktorým je potrené určiť konkrétnu váhu 

- navrhovaná kombinácia kritérií : počet obyvateľov, sociálno - ekonomická 

situácia, hustota, počet obcí, spolufinancovanie ISRÚ 

 

4. otázka 

- zvládlo by sa aj viac financií určite – obce, podnikatelia v ubytovaní a bolo by 

potrebné rozšíriť konečných prijímateľov FP o MR, ďalšie združenia a pod.  

- zálohové platby pre obce vo vyššej miere, a zaviesť ich aj pre ostatné subjekty, alebo 

predfinancovanie pre MVO, podnikateľov, apod. 

- absorpčná schopnosť závisí aj od akčnosti manažmentu, PPA – časové termíny, 

dodržiavať zmluvu 

ZÁVER 

- stredné a veľké MAS by zvládli absorbovať aj väčší balík financií ako bol určený 

v tomto období 

- Absorpčná schopnosť MAS závisí aj od ďalších faktorov : akčnosť manažmentu, 

dodržiavanie termínov pri vyhodnocovaní projektov zo strany PPA, podpore 

širšieho okruhu beneficientov pre širší okruh činností ako v tomto období, 

ľahšieho prístupu k finančným zdrojom beneficientov (napr. zálohové platby pre 

MVO, ... a pod.) 

 

5. otázka 

- podpora ďalších kapacít – odborník na vybrané témy, človek navyše 

- treba lepšie zorganizovať  prácu v manažmente 

- flexibilný spôsob, zohľadniť náročnosť v MAS kách 

 

ZÁVER 

Podporujeme flexibilný, diferencovaný spôsob financovania manažmentov MAS  

v zmysle rozsahu prác vyplývajúcich z ISRU. 

 

6. otázka 

 



ZÁLOHA ! 

 

7. otázka 

Opierame sa o dotazník. 

 
 


