
Workshop „Prístup Leader dnes a zajtra“ 
08. novembra 2011 v Hrachove 

 
Workshop sa konal v zmysle programu, ktorého hlavnými bodmi boli nižšie uvedené problematiky. 
Každú sme riešili za pomoci brainstormingu a výsledky budú zosumarizované určenou pracovnou 
skupinou a ďalej adresované dotknutým orgánom, t.j. PPA, MP SR a NSRV. 
Hlavné tematiky: 

1. Realizácia prístupu Leader v programovom období 2007 - 2013 
(stručné zhodnotenie, pozitíva, negatíva, problémy) 

- výber opatrení pre Leader 
- metodika  ISRÚ -  osnova 
- hodnotenie ISRÚ a výber MAS 
- finančné plánovanie 
- implementácia: 

o  výzvy – príprava a výber a hodnotenie projektov - postupy, 
o  implementačné kapacity územia 
o  najčastejšie nedostatky žiadostí 
o  komunikácia s PPA, postupy, hodnotenia, zmluvy 
o  realizácie - dodávatelia 

 
2. Východiská pre prístup Leader po roku 2013  

- návrh SPP po roku 2013 - ustanovenia týkajúce sa prístupu Leader 
- zásady a námety pre prístupu Leader po roku 2013 

 
3. Predstavy MAS o realizácii prístupu Leader po roku 2013 

(systém podpory a výberu MAS v rámci SR) 
- zdroje pre Leader  
- kritéria pre hodnotenie a výber MAS 
- financovanie - diferencovaný prístup k podpore 
- finančné plánovanie - platby  

 
4. Návrh prioritných tém a opatrení v rámci prístupu Leader po roku 2013 

- priority pre rozvoj vidieka 
- metodika návrhu opatrení 
- výber podporovaných opatrení  
- návrh beneficientov Leader 
- zapojenie MAS do iných OP 

 
5. Zhrnutie výsledkov, porovnanie so závermi, návrh komuniké 

- sumarizácia záverov 
- porovnanie s odbornými závermi 
- navrh tlačovej správy  

 
 
Stretnutie zástupcov miestnych akčných skupín v Hrachove sme využili i na zasadnutie 

Predsedníctva Národnej Siete Slovenských Miestnych Akčných Skupín (NSS MAS). Za podstatné 

z tohto stretnutia považujeme dohodu členov predsedníctva a predbežný súhlas zástupcov 

prítomných MAS, ktorý bude ako predpokladáme odsúhlasený až na decembrovom zasadnutí 

Valného zhromaždenia, že sa vytvoria 3 pracovné skupiny. Jedna skupina sa má venovať 



problematike informovanosti a publicity NSS MAS, druhá skupina je zameraná na problematiku 

regionálnej značky. Napokon v skupine, ktorá má na starosti tzv.  advokačné aktivity tohto 

združenia je i Ing. Andrea Hradiská, PhD.,  ktorá je zároveň poverená vedením tejto skupiny. 

Prioritou je presadiť záujmy MAS na Slovensku pre korektnejšie podmienky výberu a podpory 

miestnych akčných skupín a kvalitnejšie nastavenie programu Leader v budúcom programovacom 

období, samozrejme v zmysle zverejnenej línie, ktorá je predstavená v rámci Spoločnej 

pôdohospodárskej politiky krajín EÚ po roku 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZASADNUTIE PREDSEDNÍCTVA NSS MAS 

 

 



 

 

 


