Pracovné stretnutie pracovnej skupiny v Detve
Zástupcovia miestnych akčných skupín, ktorí sú zároveň členmi NSS MAS v rámci vytvorenej
pracovnej skupiny s názvom „Leader po roku 2013“ v zložení Ing. A. Hradiská, PhD (vedúca skupiny),
Ing. L. Kovács (MAS Stará Čierna voda), Ing. M. Kubaliaková (MAS Malohont), Ing. J. Ondračka (MAS
Vršatec) a RNDr. J. Bódi (MAS Podpoľanie) na stretnutí dňa 28. 11. 2011 v Detve, riešili otázku
koncepcie programu druhého dňa konferencie, ktorá organizačne pripadla na Národnú Sieť
Slovenských Miestnych Akčných Skupín, pričom tá sa uskutoční dňa 14. 12. 2011 v Senci.
Za kľúčové na tomto stretnutí bolo určiť moderátorov, ktorí majú v rukách úlohu viesť svoje skupiny
tak, aby sme identifikovali hlavné potreby a požiadavky jednotlivých MAS. Tie boli kategorizované na
veľké, stredné a malé. Keďže každá MAS je osobitá a svojská, nielen pokiaľ ide o veľkosť územia,
počet obcí, či počet obyvateľov, ale i pokiaľ ide o ciele, charakter územia, schopnosti a možnosti
manažmentu a pod., je potrebné riešiť tieto individuálne nároky jednotlivých MAS pôsobiacich na
Slovensku.
Pre nastavenie nového programovacieho obdobia miestne akčné skupiny, ktoré sú členmi NSS MAS
už urobili kus práce, pričom do spolupráce prizvali i nečlenov, aby výsledky boli relevantné z hľadiska
argumentačného. Preto výstupy z workshopu (v Hrachove) s názvom "Prístup Leader dnes a zajtra",
ako aj dotazníkové závery, ktoré spracovala MAS Malohont v spolupráci s banskobystrickou NSRV,
kde do prieskumu bolo zapojených celkom 22 MAS z 29, rovnako tak publikácia, ktorej autorom je
Ing. A. Hradiská PhD. s názvom „Financovanie rozvoja vidieka prístupom Leader“ budú primárnym
podkladom pre ďalšie kroky na konferencii v Senci.
Pracovná skupina sa tak dohodla na riešení týchto otázok, ktoré je potrebné v širšom pléne
zodpovedať:
1. Aká je optimálna veľkosť MAS z hľadiska poznania územia, obslužnosti územia, z hľadiska
veľkosti územia a počtu obyvateľov s ohľadom na objem finančných prostriedkov?
2. A, Aké by malo byť pokrytie územia SR miestnymi akčnými skupinami v budúcom
programovacom období?
B, Spôsob vytvárania miestnych akčných skupín
C, Ktoré indikátory ako objektívne kritériá sú dôležité pre budúci výber MAS?
3. Na akom princípe sa majú navrhovať finančné alokácie (prostriedky) pre územie MAS? (podľa
počtu obyvateľov/počtu obcí/potenciálnych projektov/iné kritériá/kombinácia viacerých
kritérií zohľadnená vzorcom)
4. Aký objem finančných prostriedkov je MAS schopná absorbovať a aký počet projektov
administrovať pri systéme refundačnej/zálohovej platby.
5. Koľko pracovníkov je potrebných na manažment a administráciu MAS?
6. Aký spôsob financovania chodu MAS je najvhodnejší? (refundácia, zálohy, kombinácia)
7. Aké aktivity a ktorých beneficientov chcú MAS podporovať?
Za moderátorov boli určení:
1. Moderátor pre veľké skupiny – Ing. Andrea Hradiská, PhD.
2. Moderátor pre stredné skupiny – RNDr. Juraj Bódi
3. Moderátor pre malé skupiny – Ing. Ľudovít Kovács

4. Moderátor pre zástupcov VÚC – Ing. Elena Jankovičová
Do pracovných skupín budú prizvané i zúčastnené verejno-súkromné partnerstvá, či ďalšie
subjekty, ktoré sa do skupín dodatočne zaradia. Veríme, že výstupy budú dôležitým podnetom
zapracovaným do dokumentu, ktorý bude predložený na Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR ako podklad pre nastavenie nového programovacieho obdobia.
Okrem tejto hlavnej aktivity sa pracovná skupina venovala i forme a obsahu prezentácie
zrealizovaných, ale i plánovaných činností NSS MAS na konferencii v Senci počas prvého
i druhého dňa. Pričom vzišiel tento návrh aktivít, ktoré by členovia NSS MAS chceli v roku 2012
primárne riešiť a ktorý bude predložený na najbližšom VZ NSS MAS (rovnako konanom v Senci).
Pracovná skupina: Leader po roku 2013:












Vypracovanie dokumentu o návrhu budúcej podoby Leadra pre riadiaci orgán, platobný
orgán a ostatné relevantné inštitúcie aj v spolupráci s ostatnými krajinami EÚ.
Zabezpečiť činnosť vytvorených pracovných skupín, ktorí sa budú zaoberať jednotlivými
problémami, tematikami.
Organizovať min. 2 valné zhromaždenia a min. 2 pracovné odborné stretnutia (napr.
workshop, semináre, konferencie, atď.) pre odbornú výmenu a prezentáciu výsledkov a práce
jednotlivých MAS a zvýšenie skúseností členov NSS MAS.
Vytvoriť priestor a zabezpečiť vzájomnú komunikáciu členov NSS MAS s ostatnými
relevantnými subjektmi k aktuálnym témam a otázkam súvisiacich s implementáciou ISRÚ
Tematika: úspešná príprava a implementácia projektov spolupráce, kontrola, hodnotenie a
monitoring implementácie ISRÚ
Podľa možností pripraviť vlastný projekt pre NSS MAS na zabezpečenie a rozvíjanie svojich
činností
Zapojiť čo najviac MAS z územia Slovenska do činnosti NSS MAS - pokryť čo najväčšie územia
SR podporenými a fungujúcimi MAS na princípoch prístupu LEADER
Propagovať činnosť NSS MAS na národnej a medzinárodnej úrovni a zabezpečiť účasť na
národných a medzinárodných stretnutiach.
Vyvíjať advokačné aktivity vzhľadom k už nadviazanej spolupráci s Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej: MPRV SR), Pôdohospodárskou platobnou
agentúrou (ďalej: PPA) a Národnou sieťou rozvoja vidieka SR (ďalej: NSRV) najmä smerom
k pripomienkovaniu pripravovaných dokumentov zo strany MPRV SR a PPA súvisiace
s programom Leader na programovacie obdobia po roku 2013.
Zrealizovať Leaderfest na Slovensku (ako odovzdaná aktivita od partnerov NS MAS ČR)

Spracovala: Ing. Andrea Hradiská, PhD.

