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Abstrakt 

Dôvodom spracovania  stratégie  miestneho rozvoja  vedeného komunitou  -  stratégie

CLLD  je  riešenie  otázky  zamestnanosti,  vytvárania  podmienok  pre  rozvoj  vidieckeho

hospodárstva,  zvyšovania  kvality  života  obyvateľov  vidieckych  obcí,  ochrany  prírodných

a kultúrnych hodnôt vidieka.  Stratégia CLLD reaguje na identifikované potreby obyvateľov z

územia miestnej akčnej skupiny, vychádza z uskutočnených analýz, vrátane SWOT analýzy

zohľadňujúc reálne možnosti územia.

Stratégia  CLLD je navrhnutá a vypracovaná ako ucelený súbor operácií,  poslaním

ktorého je  plniť  miestne ciele  a  uspokojovať miestne potreby a ktorá prispieva k plneniu

stratégie  Únie  na  zabezpečenie  inteligentného,  udržateľného  a  inkluzívneho  rastu.

Stratégia  CLLD je vypracovaná s   jasne formulovanými cieľmi  a opatreniami,  ktoré budú

prispievať k podpore miestneho rozvoja. Stratégia CLLD obsahuje definované povinné časti

a je  vypracovaná  v súlade  s definovanou  osnovou  stratégie  CLLD.  Stratégia  CLLD  je

vypracovaná  ako  multifondová,  t.j.  financovaná  z  Európskeho  poľnohospodárskeho fondu

pre rozvoj vidieka (ďalej len „EPFRV“) prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR 2014-

2020  (ďalej  len  „PRV“)  a Európskeho   fond  u  regionálneho  rozvoja(ďalej  len  "EFRR“)

prostredníctvom  Integrovaného  regionálneho  operačného  programu2014-2020  (ďalej  len

"IROP“).

Stratégia CLLD má výrazne komplementárny charakter nielen vo vzájomnom vzťahu

PRV SR 2014 – 2020 a IROP pri uplatňovaní nástroja CLLD, ale tiež vo väzbe na ostatné

nástroje SPP, kohéznej politiky a EPFRV. Operácie, aktivity, ktoré je možné na území MAS

realizovať prostredníctvom stratégie CLLD doplňujú nástroje Spoločnej poľnohospodárskej

politiky. Stratégia CLLD tiež prispieva k naplňovaniu cieľov kohéznej politiky so zameraním

na rast a zamestnanosť. 

Verzia č.2 sa vypracovala v nadväznosti na pridelenú dodatočnú alokáciu v zmysle kapitoly

6.4 Systému riadenia CLLD /LEADER a komunitný rozvoj / pre programové obdobie 2014-

2020.

Verzia č.2 bola schválená najvyšším orgánom MAS dňa 24.6.2022.
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Zoznam použitých skratiek

CLLD Miestny rozvoj vedený komunitou

EFRR Európsky fond pre regionálny rozvoj

EIA Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

EK Európska komisia

EPFRV Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

EPZF Európsky poľnohospodársky a záručný fond

ES Európske spoločenstvo

EŠIF Európske štrukturálne a investičné fondy

EÚ Európska únia

FO Fokusová oblasť

IROP Integrovaný regionálny operačný program

IT Informačné technológie

LEADER Linky akcií pre rozvoj vidieckej ekonomiky

MAS Miestna akčná skupina

MPRV SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

NFP Nenávratný finančný príspevok

OZE Obnoviteľné zdroje energie

PPA Pôdohospodárska platobná agentúra

PRV Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 –  2020

RO Riadiaci orgán

SR Slovenská republika

ZFEÚ Zmluva o fungovaní Európskej únie

ŽoNFP Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z PRV

ŽoPr Žiadosť o príspevok

ReS Realizátor stratégie

ŽoP Žiadosť o platbu

Z.z. Zbierka zákonov

PM Pracovné miesta

9



1. Základné informácie o MAS

1.1. Identifikačné údaje MAS

Tabuľka č. 1: Identifikačné údaje MAS

Údaje o
MAS

Názov MAS
Miestna akčná skupina

HORNÁD - ČIERNA HORA, o.z.
Dátum registrácie 
v zmysle zákona č. 83/1990
Zb. o združovaní občanov 
v znení neskorších 
predpisov

24.04.2013

Sídlo Trebejov 68, 044 81 Trebejov
IČO 42 323 100
DIČ (ak relevantné) 21 20 081 315

Údaje o
banke

Názov banky Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu 5150386060/0900

IBAN       SK19 0900 0000 0051 5038 6060

SWIFT GIBASKBX

Údaje o
štatutárovi

Meno a priezvisko Marián Cimbala
E-mail mashornadciernahoraoz@gmail.com
Telefón 0950575855

Údaje
o kontaktnej

osobe

Meno a priezvisko Marián Cimbala
E-mail mashornadciernahoraoz@gmail.com
Telefón 09110                0911034042

1.2. Vymedzenie oblasti a obyvateľstva, na ktoré sa stratégia CLLD vzťahuje

Miestna  akčná  skupina  HORNÁD -  ČIERNA HORA, o.z.  /ďalej  len  "MAS"/  má

právnu subjektivitu, t.z. je zastúpená občianskym združením v zmysle zákona č. 83/1990 Zb.

o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktoré je založené a pracuje na princípoch

LEADER.  MAS spĺňa všeobecné podmienky poskytnutia príspevku, všeobecné podmienky

výberu  MAS, hodnotiace  kritériá  stanovené v  rámci  výzvy vyhlásenej  Pôdohospodárskou

platobnou  agentúrou,číslo  výzvy:  21/PRV/2017.  MAS  spĺňa  minimálne  nasledovné

podmienky:

- Počet obyvateľov MAS je vyšší ako 10 000 a nižší ako 150 000 (údaje k 31.12. 2020)

Počet obyvateľov MAS 11 904
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- Rozloha územia MAS (km2) 187,801

- Hustota obyvateľstva celého územia MAS nie je vyššia ako 150 obyv./km2 – hustota sa

vypočítala  vydelením celkového počtu obyvateľov MAS celkovou rozlohou územia

MAS (údaje k 31.12. 2020) 

Hustota obyvateľstva celého územia MAS (obyv./km2) 63,39

- Minimálny počet obcí tvoriacich MAS je 7 (obce nie sú zastúpené združením, príp.

mikroregiónom). 

Počet obcí tvoriacich MAS 13

- MAS má vytvorenú minimálnu štruktúru orgánov a ich právomocí v súlade s kapitolou

6.1.4 Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie

2014-2020.

- MAS je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-

hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej

moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49% hlasovacích práv.

- Členovia  MAS  pôsobia  na  území  MAS,  t.z.  majú  na  území  MAS  trvalý  alebo

prechodný pobyt, sídlo alebo prevádzku.

Počet členov MAS 28

- Predmetom podpory  nie  sú  krajské  mestá,  mestské  ani  prímestské  časti  Bratislavy

a Košíc do 5000 obyvateľov (vrátane)

- Z podpory sú vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 nakoľko nie sú súčasťou

MAS. Príjemcom podpory nie sú ani nebudú organizácie nimi zriadené. 

- MAS  má  vypracovanú  stratégiu  miestneho  rozvoja  vedeného  komunitou  (stratégia

CLLD) s jasne formulovanými cieľmi a opatreniami, ktoré budú prispievať k podpore

miestneho  rozvoja.  Stratégia  CLLD  obsahuje  definované  povinné  časti  a je

vypracovaná v súlade s Metodickým pokynom na spracovanie stratégie CLLD.

- Územie MAS, pokrýva súvislé územie ohraničujúce katastre všetkých zahrnutých obcí,

súvislosť územia nie je prerušená vojenským obvodom.

- Stratégia CLLD vypracovaná MAS je multifondová –  zahŕňa opatrenia financované

z EPFRV, ako aj z EFRR.

- Priemerná nezamestnanosť za MAS 10,46

Povinné prílohy: 

Príloha č. 1:Vymedzenie územia a obyvateľstva MAS
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Príloha č. 2:Doklad o súhlase všetkých obcí so zaradením do územia pôsobnosti MAS

Príloha č. 3:Mapa územia MAS

2. Vznik, história a tvorba partnerstva a stratégie CLLD

2.1. Vznik a história partnerstva

Podnetom pre vznik partnerstva bolo riešenie širokej rozmanitosti potrieb a výziev,

ktorým územie čelí na miestnej úrovni a to prístupom LEADER, ktorý prispeje k vyváženému

a udržateľnému rozvoju regiónu na základe riešenia vlastných vnútorných potrieb územia.

Tvorba a zloženie partnerstva

Proces  tvorby  a  formovania  partnerstva  MAS prebiehal  od  roku  2012, ktorej

jednou  z  najdôležitejších  úloh  bolo  aaj  je  zvyšovanie  konkurencieschopnosti  regiónu,

inovácií,  zamestnanosti,  sociálneho  začleňovania  marginalizovaných  skupín  obyvateľstva

vrátane  marginalizovaných  rómskych  komunít,  s  dôrazom  na  racionálne  využívanie

prírodných zdrojov a ochranu životného prostredia.  Stretnutia  preukazujúce proces tvorby,

formovania partnerstva sa uskutočňovali systematicky.  Pri zostavovaní partnerstva sa kládol

dôraz na vyváženosť partnerstva z geografického, sektorového, inštitucionálneho, sociálneho

a ekonomického hľadiska, t.z. aký je pomer a rozloženie zastúpenia jednotlivých sektorov,

resp. jednotlivých záujmových skupín v členskej základni. Vzniknuté partnerstvoobčianske

združenie:  Miestna akčná skupina HORNÁD -  ČIERNA HORA, o.z.  bolo zaregistrované

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 24.04.2013 pod číslom VVS/1-900/90-41477,

a  je  právnickou  osobou  v  zmysle  zákona  č.  83/1990  Zb.  o  združovaní  občanov  v  znení

neskorších predpisov, je založená a pracuje na princípoch LEADER. Zastúpenie jednotlivých

sektorov  a  rozloženie  členskej  základne  v  území  MAS  je  vyvážené.  Pomer,  v akom  sú

v členskej  základni  zastúpené  jednotlivé  sektory  (verejný,  podnikateľský  a občiansky)

a rozloženie  členskej  základne  v území  MAS  primerané.  Podnety  pre  vznik  partnerstva

a spôsob výberu členov boli realizované chronologicky a na základe vopred daných kritérií

korešpondujúcich s geografickými,  sektorovými,  sociálnymi a ekonomickými podmienkami

daného územia. MAS je v zmysle čl. 32, ods. 2, písm. b) všeobecného nariadenia (Nariadenie

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013) zoskupenie predstaviteľov verejných a

súkromných  miestnych  spoločensko-hospodárskych  záujmov,  v  ktorých  na  úrovni
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rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 %

hlasovacích práv. 

Tabuľka  č.  1.1:Prehľad  o  uskutočnených  stretnutiach  k tvorbe,  formovaniu,  budovaniu

partnerstva

P. č. Dátum Miesto Forma stretnutia

1. 16.11.2012 Trebejov Valné zhromaždenie

2. 31.01.2013 Trebejov Valné zhromaždenie

3. 28.03.2013 Lemešany Valné zhromaždenie

4. 21.03.2014 Trebejov Valné zhromaždenie

5. 02.07.2015 Trebejov Valné zhromaždenie

Dokumenty preukazujúce proces tvorby a formovania partnerstva tvoria Prílohu č. 5 stratégie

CLLD.  Každá  aktivita  uvedená  v  prehľade  o  uskutočnených  stretnutiach  k tvorbe,

formovaniu, budovaniu partnerstva je preukázaná relevantnými podkladmi.

Všetci členovia partnerstva pôsobia na území MAS, t.z. majú na území MAS trvalý alebo

prechodný pobyt, sídlo alebo prevádzku. Pri spôsobe a výbere členov MAS partnerstvo kládlo

dôraz aj na vyvážené zastúpenie jednotlivých sektorov, resp. záujmových skupín v členskej

základni. 

Tabuľka č. 1.2:Zastúpenie jednotlivých záujmových skupín v MAS

Názov záujmovej skupiny Počet
%

zastúpenia

Počet
hlasovacích

práv

%
hlasovacích

práv

Záujmová skupina verejného sektora 13 46,43 13 46,43

Záujmová skupina podnikateľského sektora 9 32,14 9 32,14

Záujmová skupina občianskeho sektora 6 21,43 6 21,43

Sumár 28 100,00 28 100,00

Zoznam členov MAS podľa sektorov, resp. záujmových skupín (vrátane obcí) tvorí prílohu č.

4 stratégie CLLD.
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Tabuľka č. 1.3:Vyváženosť rozloženia členskej základne

Rozloženie  členskej  základne  MAS  je  vyvážené  nakoľko  76,92%  obcí  v  MAS  má

zastúpenie aspoň 1 členom z občianskeho alebo podnikateľského sektora. 

V členskej základni zostalo 75,00% z pôvodných členov, ktorí sa podieľali na procese

tvorby a formovania partnerstva.

Tabuľka č. 1.4:História partnerstva
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Najvýznamnejšími  informačnými  aktivitami  od  začiatku  tvorby,  formovania

partnerstva až po súčasnosť bolo aj vyvážené zapojenie verejnosti (občanov, profesných

a  záujmových  združení  a  zástupcov  jednotlivých  sektorov)  do  procesu  tvorby  a

formovania partnerstva MAS i tvorby stratégie CLLD, formou:

 systematických stretnutí  zo zástupcami verejného sektora,  podnikateľského sektora,

občianskeho,  neziskového  sektora,  vrátane  organizácií  zastrešujúcich  záujmy

znevýhodnených/marginalizovaných  skupín  vrátane  zástupcov  marginalizovaných

rómskych komunít, 

 formálnych konzultácií, 

 systematicky organizovaných stretnutí pre rôzne cieľové skupiny, 

 verejných stretnutí, 

 zberom ankiet, dotazníkov,

 systematických stretnutí pracovných a tematických skupín,

 stretnutí  k  SWOT  analýze  -  identifikácii,  hierarchizácii,  prioritizácii  potrieb,

zohľadneniu možností, zdrojov územia, prognóze ďalšieho vývoja  

Geografické, sektorové, inštitucionálne, sociálne a ekonomické podmienky územia MAS

Územie MAS a sa územne nachádza v severnej časti  Košického samosprávneho kraja a je

vymedzené katastrami 10 obcí okresu Košice – okolie a 3 obcami okresu Prešov. Pri určení

základnej  územno-štatistickej  jednotky  pre  sledovanie  vybraných  ukazovateľov  sociálno-

ekonomického  rozvoja  regiónov  sa  vychádza  z  územno-správneho  členenia  Slovenskej

republiky a dohody medzi EUROSTAT-om (Štatistickým úradom Európskej únie) a ŠÚ SR

(Štatistickým úradom Slovenskej republiky). Na základe toho je územná systemizácia územia

MAS podľa  "La  Nomenclature  des  Unités  Territoriales  Statistiques"  (NUTS)  vymedzená

nasledovne:

Tabuľka č. 1.5: Štatistické územné jednotky – územie MAS

NUTS 1
ÚZEMIE CELEJ KRAJINY

NUTS 2OBLASŤ NUTS 3KRAJ NUTS 4OKRES NUTS 5OBEC

Slovenská republika
Východné
Slovensko

Košický
samosprávny kraj

Košice - okolie
obce z územia

MAS

Slovenská republika
Východné
Slovensko

Prešovský
samosprávny kraj

Prešov
obce z územia

MAS
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Tabuľka č. 1.6: Klasifikácia regiónu

Územie na úrovni NUTS 2 Región

Východné Slovensko Menej rozvinuté regióny

Menej rozvinutý regiónje región, ktorého hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa je nižší

ako 75% priemeru HDP EÚ 27. Súhrnný prehľad sektorových, inštitucionálnych, sociálnych a

ekonomických  podmienok  daného  územia  sú  uvedené  v  nižšie  uvedených  tabuľkách  a  v

kapitole 3. tejto stratégie CLLD.

Tabuľka č. 1.7: Vekové skupiny podľa pohlavia (údaje platné k 31.12. 2014)

Muži Počet % Ženy Počet %

0 - 14 815 9,65 0 - 14 921 10,90 

15 - 64 2 470 29,24 15 - 64 3 191 37,87 

65 a viac 465 5,50 65 a viac 583 6,90

Tabuľka č. 1.8: Pohyb obyvateľov v absolútnych hodnotách v priebehu rokov 2011-2014

2011 2012 2013 2014 celkom

Celková zmena
počtu obyvateľov 

13 5 7 26 51

z toho ženy 5 2 2 8 17

Prirodzený 
+prírastok/-úbytok

8 11 9 14 42

 z toho ženy 3 5 2 4 14

+prírastok/-úbytok
sťahovaním

5 -6 -2 12 9

 z toho ženy 2 -3 0 4 3

Tabuľka č. 1.9: Miera nezamestnanosti v percentách

Okres
Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti

2014

Košice - okolie 19,20

Prešov 14,84

Realizované projekty, iniciatívy a aktivity realizované MAS alebo jej členmi

MAS nebola v rámci PRV SR 2007 - 2013 schválená Integrovaná stratégia rozvoja územia,

MAS nebol udelený štatút MAS. MAS nerealizovala projekty v rámci PRV SR 2007 - 2013.

2.2. Tvorba partnerstva a stratégie CLLD
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Najvýznamnejšími  informačnými  aktivitami  od  začiatku  tvorby,  formovania

partnerstva až po súčasnosť bolo aj vyvážené zapojenie verejnosti (občanov, profesných

a  záujmových  združení  a  zástupcov  jednotlivých  sektorov)  do  procesu  tvorby

a formovania partnerstva MAS i tvorby stratégie CLLD, formou:

 systematických stretnutí  zo zástupcami verejného sektora,  podnikateľského sektora,

občianskeho,  neziskového  sektora,  vrátane  organizácií  zastrešujúcich  záujmy

znevýhodnených/marginalizovaných  skupín  vrátane  zástupcov  marginalizovaných

rómskych komunít, 

 formálnych konzultácií, 

 systematicky organizovaných stretnutí pre rôzne cieľové skupiny, 

 verejných stretnutí, 

 zberom ankiet, dotazníkov,

 systematických stretnutí pracovných a tematických skupín,

 stretnutí  k  SWOT  analýze  -  identifikácii,  hierarchizácii,  prioritizácii  potrieb,

zohľadneniu možností, zdrojov územia, prognóze ďalšieho vývoja  

Tvorba stratégie CLLD

Na procese tvorby a formovania partnerstva i príprave stratégie CLLD sa od začiatku

podieľali zástupcovia minimálne troch rôznych cieľových skupín, a to:

- zástupcovia verejného sektora, 

- zástupcovia podnikateľského sektora,

- zástupcovia  občianskeho,  neziskového  sektora,  vrátane  organizácií  zastrešujúcich

záujmy  znevýhodnených/  marginalizovaných  skupín  vrátane  zástupcov

marginalizovaných rómskych komunít.

MAS pri  tvorbe partnerstva  a  stratégie  CLLD zapájala  verejnosť  (občanov,  podnikateľov,

samosprávu, profesné a záujmové skupiny) využitím väčšiny relevantných metód:

a) informačné kanály:

 ankety, 

 dotazníky,

b) iné aktivity:
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 formálne konzultácie,

 verejné stretnutia,

 podujatia pre rôzne cieľové skupiny,

 stretnutia pracovných/tematických skupín,

 stretnutia  k  SWOT  analýze  -  identifikácii,  hierarchizácii,  prioritizácii  potrieb,

zohľadneniu možností, zdrojov územia, prognóze ďalšieho vývoja.

V súvislosti s tvorbou, formovaním partnerstva a stratégie CLLD MAS vytvorila pracovné/

tematické skupiny:

 pracovná skupina: verejný sektor 

Tematická skupina (oblasť): Ochrana a obnova životného prostredia, zvýšenie kvality,

vybavenosti,  a  fyzickej  regenerácie  územia  MAS,  vytváranie  a  udržiavanie

pracovných  miest,  sociálne  začleňovanie  marginalizovaných  skupín  obyvateľstva,

vrátane marginalizovaných rómskych komunít

 pracovná skupina: súkromný sektor a občiansky sektor

Tematická skupina (oblasť): Zvýšenie konkurencieschopnosti, diverzifikácie činností,

zavádzanie  inovácií,  ochrana  a  obnova  ekosystémov,  podpora  zamestnávania,

sociálneho  začleňovania  marginalizovaných  skupín  obyvateľstva,  vrátane

marginalizovaných rómskych komunít

Verejnosť bola pri navrhovaní stratégie CLLD zapájaná od prvého dňa v rámci všetkých fáz: 

 pri určovaní silných stránok, slabých stránok, príležitostí a hrozieb - SWOT analýza,

 pri ich premene na hlavné potreby a možnosti rozvoja,

 pri výbere hlavných cieľov, konkrétnych cieľov, požadovaných výsledkov a priorít,

ktoré im boli priradené,

 pri výbere typov činností, ktoré môžu viesť k týmto výsledkom,

 a pri návrhu rozdelenia rozpočtu.

Zapojenie  verejnosti,  a  jednotlivých  záujmových  skupín  do  procesu  tvorby,  formovania

partnerstva  MAS  a  stratégie  CLLD  bolo  vyvážené.  Miestne  zainteresované  strany  boli

do procesu tvorby stratégie  CLLD zapájané  od prvého dňa  navrhovania  stratégie.  Prístup

založený  na  metóde  „zdola-nahor“  implementovaný  prostredníctvom  LEADER  umožní

presadiť vlastné riešenia problémov vidieckej oblasti,  ktorý v plnej miere využíva miestny
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rozvojový  potenciál,  je  realizovaný  miestnymi  obyvateľmi  a  je  dlhodobo  udržateľný

a prispeje k naplneniu identifikovaných potrieb a výziev a tým aj vízie MAS.

Tabuľka č. 1.10: Prehľad o uskutočnených stretnutiachk tvorbe, príprave stratégie CLLD

P. č. Dátum Miesto Forma stretnutia

1. 5.8.2015 Trebejov Pracovné stretnutie

2. 5.8.2015 Trebejov Pracovné stretnutie

3. 10.8.2015 Trebejov Valné zhromaždenie

4. 12.8.2015 Trebejov Pracovné stretnutie

5. 12.8.2015 Trebejov Pracovné stretnutie

6. 26.8.2015 Trebejov Pracovné stretnutie

7. 26.8.2015 Trebejov Pracovné stretnutie

8. 3.9.2015 Trebejov Valné zhromaždenie

9. 13.11.2015 Trebejov Valné zhromaždenie

10. 18.11.2016 Trebejov Valné zhromaždenie

11. 14.06.2017 Trebejov Pracovné stretnutie

12. 26.06.2017 Trebejov Valné zhromaždenie

13. 28.07.2015 Bretejovce Verejné stretnutie

14. 28.07.2015 Družstevná pri Hornáde Verejné stretnutie

15. 28.05.2015 Kostoľany nad Hornádom Verejné stretnutie

16. 29.07.2015 Janovík Verejné stretnutie

17. 29.07.2015 Lemešany Verejné stretnutie

18. 30.07.2015 Košická Belá Verejné stretnutie

19. 30.07.2015 Obišovce Verejné stretnutie

20. 03.08.2015 Malá Lodina Verejné stretnutie

21. 03.08.2015 Opátka Verejné stretnutie

22. 03.08.2015 Veľká Lodina Verejné stretnutie

23. 05.08.2015 Sokoľ Verejné stretnutie

24. 06.08.2015 Trebejov Verejné stretnutie

Dokumenty  preukazujúce  proces  tvorby  prípravy  stratégie  CLLD  tvoria  Prílohu  č.  5.1

stratégie CLLD. Každá aktivita uvedená v prehľade o uskutočnených stretnutiach k tvorbe,

príprave stratégie CLLD je preukázaná relevantnými podkladmi.
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Kvalita manažmentu

Pri  spôsobe  a  výbere  členov  MAS sa  kládol  dôraz  na  vyvážené  zastúpenie  jednotlivých

sektorov,  resp.  záujmových  skupín  v  členskej  základni  a  taktiež  na  kvalitu  manažmentu.

Všetky orgány MAS sú definované v súlade so Systémom riadenia CLLD. 

Kvalifikačné predpoklady manažéra MAS zodpovedajú nasledovným kritériám: 

- Ukončené  stredoškolské  vzdelanie  s maturitou  alebo   ukončené  vysokoškolské

vzdelanie I. alebo II. stupňa a zároveň  minimálne 2 roky praxe na zodpovedajúcej

manažérskej pozícií (riadiaca a/alebo rozhodovacia a/alebo kontrolná funkcia)  alebo

2 roky  praxe  v oblasti  projektového  manažmentu  vo  vidieckom alebo  regionálnom

rozvoji alebo fondov EÚ.

- Kvalifikačné  predpoklady  manažéra  MAS  (získané  vzdelanie  a odborná  prax)

v prípade,  ak  má  MAS  pozíciu  manažéra  personálne  obsadenúsa  preukazujú

predložením  profesijného  životopisu  a inými  dokladmi  o vzdelaní,  prípadne ďalšími

relevantnými certifikátmi. Predkladajú sa len kópie bez úradného overenia.

- V prípade,  ak pozícia  manažéra MAS nie  je  ešte  personálne  obsadená,   uvedú sa

požiadavky na jeho výber.  MAS nemusí mať ku dňu podania ŽoSS_MAS vybraného

manažéra, za splnenie kritéria sa považuje, pokiaľ sú v stratégii CLLD a prílohe č. 8

popísané požiadavky na jeho výber.

- MAS musí mať vybraného manažéra najneskôr do podania ŽoNFP na  ŠC 5.1.1  IROP

Financovanie  prevádzkových  nákladov  MAS  spojených  s  riadením  uskutočňovania

stratégií CLLD.

Manažér MAS sa počas fungovania MAS môže meniť pod podmienkou, že budú zachované

uvedené kritériá.

Povinné prílohy:  

Príloha č. 4:Zoznam členov MAS podľa sektorov (vrátane obcí)

Príloha č. 5:Dokumenty preukazujúce proces tvorby a formovania partnerstva

Príloha č. 5.1:Dokumenty preukazujúce proces tvorby stratégie CLLD (informačné aktivity)

3. Analytický rámec
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3.1. Analýza zdrojov územia

Územie  MAS sa  nachádza  vo východnej  časti  Slovenskej  republiky  na  území  Košického

samosprávneho kraja v okrese Košice - okolie a tvoria ho katastre 10 obcí okresu Košice -

okolie:  Družstevná  pri  Hornáde,  Kostoľany  nad  Hornádom,  Košická  Belá,  Kysak,

Malá Lodina,  Obišovce,  Opátka,  Sokoľ, Trebejov,  Veľká Lodina a na území Prešovského

samosprávneho kraja v okrese Prešov a tvoria ho katastre 3 obcí okresu Prešov: Bretejovce,

Janovík, Lemešany. Rozkladá sa na 187,801 km2 s počtom obyvateľov 11 213(ŠÚSR, 31. 12.

2014). Sídlom partnerstva je obec Trebejov.

Mapa 1: Poloha územia MAS v rámci SR

územie MAS HORNÁD - ČIERNA HORA, o.z.

Výhody z hľadiska polohy a lokalizácie územia verejno-súkromného partnerstva

Medzi najväčšie výhody polohy a lokalizácie územia MAS patria:

 Blízkosť miest Košice a Prešov čo regiónu prináša rozvinuté inžinierske a cestné siete,

pracovný  potenciál  či  neďaleké  zábavno-obchodné  centrá,  možnosti  kultúrno-

spoločenského vyžitia ako aj medzinárodné letisko v Košiciach. Územie sa tak vďaka

tomu stáva obľúbeným relaxačným vidieckym zázemím týchto miest;

 Kvalitná vlaková doprava obecKysak ako dôležitý dopravný uzol; 

 Atraktívne  prírodné  prostredie  okresu  Košice  -  okolie  a  Prešov  ako  oblasť

s hodnotnými prírodnými pamiatkami, pútnickými miestami;
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 Zachovávanie  tradícií   a kultúrne  pamiatky  predstavujúce  dôležitý  prvok  v rozvoji

kultúrneho, kulinárskeho turizmu či agroturizmu.

Nevýhody z hľadiska polohy a lokalizácie územia verejno-súkromného partnerstva

Medzi najväčšie nevýhody polohy a lokalizácie územia MAS patria:

 S lokalizáciou regiónu v blízkosti miest Košice a Prešov sa spájajú i určité nevýhody,

ako napríklad  migrácia mladých obyvateľov za prácou, štúdiom, rodinou do týchto

miest, čoho dôsledkom je oslabovanie potenciálu územia;

 Ďalšou nevýhodou je nedostatočne rozvinutá infraštruktúra, ktorá sa týka najmä ciest,

kanalizácií a vodovodov;

 Pod nedostatočne rozvinutý cestovný ruch sa podpísala i  slabá propagácia regiónu

ako celku;

 Taktiež  sa  tu  nachádzajú  obce  s početnou  MRK,  čo  zvyšuje  nielen  úroveň

nezamestnanosti regiónu ale i kriminality a vandalizmu.

Prepojenie územia na širšie rozvojové súvislosti národného alebo regionálneho charakteru 

Rozvoj územia je v regióne daný či už územnými plánmi alebo Programami hospodárskeho

a sociálneho rozvoja. 

Rozvoj územia so zameraním na integrovaný prístup, vrátane popisu využitia vonkajších

zdrojov 

Spojenie  obcí  do  verejno-súkromného  partnerstva  MAS  bolo  prvotným  impulzom

k integrovanému  rozvoju  tohto  územia,  nakoľko  doposiaľ  obce  postupovali  vo  svojich

rozvojových zámeroch zväčša individuálne. 

Obce sa už v minulosti uchádzali a i dnes využívajú štrukturálne fondy EÚ prostredníctvom 

realizáciea implementácie viacerých projektov. Prostriedky boli použité najmä  na 

dobudovanie základnej a technickej infraštruktúry,  rekonštrukcie  základných škôl, 

regeneráciu verejných priestranstiev a i..

Jednalo  sa  o OP ROP, ŽP,  PRV a Envirofond.  V rámci  podnikateľskej  sféry  boli  použité

zdroje z prostriedkov EÚ predovšetkým na podporu podnikania v poľnohospodárstve (PRV).

Popis prírodných zdrojov 

Geografická charakteristika
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Zvláštnosti/špecifiká územia verejno-súkromného partnerstva

Zvláštnosti/špecifiká  daného územia a  jeho výhody oproti ostatným územiam:

 poloha  územia  vhodná  na  rozvoj  vidieckeho  i  vodného  turizmu  (turistika,

agroturistika, cyklotrasy, vodná nádrž Ružín, rieka Hornád a i.)

 kultúrne a prírodné dedičstvo (zrúcanina hradu Kysak, Obišovský hrad)

 bohaté historické dedičstvo

Územie  MAS sa  nachádza  vo východnej  časti  Slovenskej  republiky  na  území  Košického

samosprávneho kraja v okrese Košice – okolie, v jeho severnej časti a  na území Prešovského

samosprávneho kraja, v južnej časti okresu Prešov. Situované jevo východnej časti krajinného

celkuSlovenského Rudohoria, vo východnej polovici pohoria Čierna Hora, siahajúceho až ku

Košickej kotline a v bezprostrednej blízkosti rieky Hornád a Torysa s ich prítokmi Svinka,

Sopotica, Belá, Lodina, Margecanka a vodnej nádrže Ružín. 

Na území na sútoku Hornádu s Hnilcom, na severnej strane regiónu, je vybudovaná vodná

nádrž a priehrada Ružín. Je to typická údolná nádrž a využíva sa na výrobu elektrickej energie

a priemyselný odber vody pre železiarne v Košiciach. Pod priehradným múrom pokračuje tok

rieky  Hornád ďalej  na  východ,  no  pri Kysaku sa  stáča  prudko na  juh  a  následne  preteká

cez Košice.Pohorie tvorí väčšinou hornatina – územie s veľmi silno členitým georeliéfom a s

prevládajúcou vertikálnou členitosťou od 311 do 640 m. Vyše 70 % pohoria tvorí les (najmä

bučiny).  Najvyšším  vrchom  je  Roháčka  (1 028,5  m  n.m.)  na  západnom  konci  pohoria.

Priemerná nadmorská výška územia v údolných častiach regiónu je od 229 do 380 m. n. m.,

v hornatých častiach regiónu je od 750 do 850 m n.m. 

Územie má typické mierne teplé klimatické podmienky. Podnebie je vo vrcholových častiach

chladné.  V  januári  priemerne  -5°C,  v  júli  priemerne  16,5°C.  Ročne  spadne  priemerne

700 – 800 mm  zrážok.  Pohorie  tvorí  väčšinou  hornatina,  reliéf  tvorí  plošina.  Vyše  70%

pohoria tvorí les (najmä bučiny). Geologické zloženie: v strednej časti horniny kryštalinika

(paruly,  svory  a pod.),  v severnej  a južnej  časti  druhohorné  horniny  krížňanskej  jednotky

(kremence,  bridlice a pod.). Pôdy sú väčšinou hnedé, miestami rendziny, na nive Hornádu

nivné  pôdy.Okrem  vodných  tokov  (Hornád,  Svinka,  Sopotica) sa  v  ďalšej  časti  územia

nachádzajú  prírodné dominanty  v podobe chránených oblastí  Národné prírodné rezervácie

Bujanovská dubina, Bokšov, Humenec, Sivec a Vozárska a Prírodnárezervácia Vysoký vrch.

V sústave NATURA 2000, ktorej  cieľom je zachovanie  prírodného dedičstva je na území

24



MAS  Chránené  vtáčie  územie  Volovské  vrchy  a Územie  európskeho  významu  Stredné

Pohornádie.

Z hľadiska územných väzieb a dochádzkovej dostupnosti hlavné väzby určuje mesto Košice,

kde  je  koncentrácia sociálnej  a  komerčnej  vybavenosti  a  pracovných  príležitostí.

Vzdialenejším mestom je Prešov.Vzdialenosť obcí od Košíc sa pohybuje od 4 do 30 km a od

Prešova  od 18 km po 47 km. 

Blízkosť  oboch  krajských  miest  je  veľkou  výhodou  pre  obce  ležiace  na  území  MAS.

Dostupnosť regiónu je vyhovujúca. Chýba napojenie na európsku sieť  diaľnic a prepojenie

diaľnicou s ostatnými regiónmi Slovenska. Cez územie MAS vedie diaľnica Košice – Prešov.

Tento úsek  je napojený na národnú a na európsku sieť diaľnic cestami I. triedy . 

Územím okresu prechádza železničná trať Košice - Bratislava (tzv. horný ťah) a Košice –

Prešov. Veľkou výhodou z pohľadu dostupnosti je medzinárodné letisko Košice.

Okrem výhodnej polohy z hľadiska dopravného spojenia, veľkou výhodou je veľký pracovný

potenciál  v krajských  mestách.  Tiež  je  tu  široká  ponuka  vzdelávacích  aktivít  a možnosť

prístupu k informáciám. 

Vysoká je kvalita zdravotnej starostlivosti, možnosť spoločenského, kultúrneho a športového

vyžitia.  Hlavne krajské mestá ponúkajú širokú škálu obchodov a tak isto široká je ponuka

služieb.  Netreba  zabúdať  ani  na  vyššiu  úroveň  sociálnej  problematiky.  Výhoda  je  tiež

infraštruktúra odpadového hospodárstva.

Nevýhodou polohy územia MAS sa javí väčšie znečisťovanie ovzdušia v prímestskom okolí,

vyššia  migrácia  obyvateľov  a strácanie  vidieckosti  územia.Obce  z  územia  MAS

sa nachádzajú vo vnútrozemí, v blízkosti sa nenachádza žiadna štátna hranica.

Život obyvateľov regiónu a jeho dejiny boli vždy ovplyvňované jeho polohou a prírodnými

podmienkami. Archeologické nálezy potvrdzujú predpoklad, že toto územie si vybral za svoje

bydlisko už pračlovek.  Územím prechádzali  viaceré obchodné cesty najmä z Dolnej  zeme

smerom na Spiš a Poľsko. O osídlení územia nám svedčí množstvo archeologických nálezísk,

z ktorých  najstaršie  pochádzajú  z obdobia  50 000  rokov  pred  n.  l.  Históriu  územia  v 19.

storočí  silne  ovplyvňovala  blízkosť  Košíc,  mesta,  ktoré  bolo  po  Budíne  druhým

najvýznamnejším mestom Uhorska. 

Samotná  konštelácia  okresu Košice v intenciách  skoro súčasného územia sa udiala  v roku

1923.  Okres  Košice,  vytvorený  v roku  1960,  mal  vonkajšie  hranice  rovnaké  s dnešným

okresom Košice – okolie. 

Patrilo do neho aj mesto Košice, ktoré sa ako samostatný okres opäť oddelilo až v roku 1968.

V prospech tohto okresu potom okres Košice okolie postupne stratil viaceré obce.
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Samotný región, po regresii poľnohospodárstva v regióne v polovici 90-tych rokov minulého

storočia,  mal  veľké  ekonomické  problémy,  vrátane  vysokej  miery  nezamestnanosti.

Ekonomika celého Košického kraja je v súčasnosti poznačená dopadmi hospodárskej krízy,

ktorá sa odrazila nielen v znižovaní výroby u dominantných zamestnávateľov v okolí,ale aj

núteným ukončením podnikateľských aktivít mnohýchmalých podnikateľov, remeselníkov a

živnostníkov v území MAS a jeho okolí. 

Určitým  povzbudením  ekonomického  rozvoja  predstavuje  avizovaný  príchod  väčších

investorov do priemyselného parku medzi mestami Prešov a Košice. V najbližšej budúcnosti

sa  predpokladá  oživenie  výroby  a  služieb  v týchto  mestách  a  taktiež  u  najväčšieho

zamestnávateľa v okrese spoločnosti U.S. Steel Košice, s.r.o. 

Tieto  aktivity  môžu veľmi  významne  ovplyvniť  ekonomický  rozvoj  územia  a  tiež  rozvoj

zamestnanosti s následnýmzvyšovaním kvality života miestnych obyvateľov, čo je súčasťou

strategického cieľa Miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Administratívno-správna príslušnosť územia

Územie MAS a sa územne nachádza v severnej časti  Košického samosprávneho kraja a je

vymedzené katastrami 10 obcí okresu Košice – okolie a 3 obcami okresu Prešov.Pri určení

základnej  územno-štatistickej  jednotky  pre  sledovanie  vybraných  ukazovateľov  sociálno-

ekonomického  rozvoja  územia  sa  vychádza  z územno-správneho  členenia  Slovenskej

republiky a dohody medzi EUROSTAT-om (Štatistický úrad Európskej únie)a Štatistickým

úradom Slovenskej  republiky.  Na  základe  toho je  územná  systemizácia  MAS podľa  ,,La

Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques” (NUTS) vymedzená nasledovne:

Tabuľka č. 1.11: Administratívno-správna príslušnosť územia

NUTS V NUTS IV NUTS III Región NUTS II NUTS I

10 obcí MAS
okres 

Košice - okolie

Košický
samosprávny

kraj

Menej rozvinuté
regióny

Východné
Slovensko

SR

3 obce MAS
okres 

Prešov

Prešovský
samosprávny

kraj

Menej rozvinuté
regióny

Východné
Slovensko

SR

Stupeň vidieckosti územia

Územie MAS tvoria katastre 13 obcí, hustota zaľudnenia v území dosahuje 59,71 obyv./km2.

Obce  sa  nachádzajú  v okrese  Košice  -  okolie  a  Prešov,  ktorý  sa  podľa  metodiky  OECD
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zaraďuje  do  prevažne  vidieckych  oblastí. Tie  charakterizuje  viac  ako  50%  podiel

obyvateľstva žijúceho vo vidieckych oblastiach.

Tabuľka č. 1.12: Vymedzenie územia a obyvateľstva MAS

Popis demografickej situácie

Počet obyvateľov, populačné vývojové pyramídy
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Na území MAS k 31.12.2014 žilo 11 213 obyvateľov (v roku 2009 – 10 623 obyvateľov). Od

roku 2009,  v priebehu  5 rokov došlo  k zvýšeniu  počtu  obyvateľov na  území  MAS o 590

obyvateľov,  čo  predstavuje  5,55  %-ný  nárast.  Najväčší  prírastok  počtu  obyvateľov  bol

v obciach  Sokoľ  a Obišovce  11,1  %  a v  Družstevnej  pri  Hornáde  10,3  %.  Prakticky

u všetkých obcí došlo k nárastu počtu obyvateľov, mierny pokles počtu obyvateľovbol len

v obci Malá Lodina.

Samotný  vývoj  počtu  obavyteľov  za  posledné  sledované  obdobie  je  názorne  predstavený

v nasledujúcich tabuľkových zobrazeniach.  

Tabuľka č. 1.13: Vývoj počtu obyvateľstva

Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Počet obyvateľov 10 623 10 701 10 799 10 914 11 037 11 213

Štruktúra populácie územia podľa produktívnosti a ekonomickej aktivity

Zvyšovanie  počtu  obyvateľov  súvisí  s  trendom zvyšovania  úrovne  blízkej  veľkomestskej

infraštruktúry spolu s ďalšími výhodami prímestskej oblasti.

Vývoj  demografickej  štruktúry  obyvateľov  územia  MAS za  posledné  roky  uvádza  nižšie

uvedený graf, kde možno pozorovať nárast počtu obyvateľov. 

Zaujímavý  je  aj  vývoj  jednotlivých  skupín  obyvateľstva.  Kým  u predproduktívnych

obyvateľov  je  vývoj  počtu  stabilizovaný,  dochádza  k nárastu  ekonomicky  aktívneho

obyvateľstva  a to  v priebehu  5  rokov  o 7,21  %.  Výrazný  pokles  nastal  v kategórii

poproduktívneho obyvateľstva a to o 9 %. Na tomto trende podpísalo sťahovanie obyvateľov

za prácou, do prímestskej časti Košického kraja.

Na území MAS bolo v roku 2009 ekonomicky aktívnych obyvateľov 62,29 % z celkového

počtu 10 623 obyvateľov, čo je viac ako celoslovenský priemer (51,1 %). V roku 2014 boli

ekonomicky aktívny obyvatelia na území MAS až 69,54 % z celkového počtu obyvateľov

11 213, čo je výrazne viac než celoslovenský priemer.

Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva z celkového počtu obyvateľov je vyšší u mužov

ako u žien, na druhej strane opačný stav je u poproduktívneho obyvateľstva.

Tabuľka č. 1.14:  Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva v roku 2014
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Absolútne počty Relatívne počty (%)

Ekonomicky aktívne
obyvateľstvo

Muži 3960 71,18

Ženy 3837 46,61

Spolu 7797 69,54

Celkový počet
obyvateľov

Muži 5514 49,18

Ženy 5699 50,82

Spolu 11213 100
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Graf:Vývoj počtu obyvateľov podľa produktívnosti
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Tabuľka č. 1.16: Národnostné a etnické zloženie obyvateľstva

Národnos

ť
Slovenská

Maďarsk

á
Rómska Ukrajinská Česká Nemecká Poľská Iná

/nezistená
Spolu

P
oč

et
ob

yv
at

eľ
ov

9328 19 616 18 27 1 4 751 10764

Po
če

t
ob

yv
at

eľ
ov

(%
) 86,66 0,18 5,71 0,17 0,25 0,01 0,04 6,98 100

Tabuľka č. 1.17: Prehľad súčasného stavu rómskych obyvateľov

Poloha osídlenia
 (mimo obce/na okraji/integrované,

koncentrované/rozptýlené
Počet obydlí

Počet obyvateľov
v  osídlení

Podiel na celkovom
počte obyvateľov v %

Rozptýlená 46  ( RD ) 701

14,39Na okraji obce 25 + 1bj 381

Vo vnútri obce 32 bj+26 RD 467

30



Tabuľka č. 1.18: Vierovyznanie

Cirkev Počet hlásiacich sa obyvateľov %

Rímskokatolícka cirkev 7934 73,71

Gréckokatolícka cirkev 267 2,48

Pravoslávna cirkev 30 0,28

Evanjelická cirkev augsburského vyznania 629 5,84

Reformovaná kresťanská cirkev 38 0,35

Evanjelická cirkev metodistická 16 0,15

Apoštolská cirkev 13 0,12

Starokatolícka cirkev 7 0,07

Cirkev československá husitská 2 0,02

Cirkev adventistov siedmeho dňa 1 0,01

Cirkev bratská 3 0,03

Kresťanské zbory 3 0,03

Židovské náboženské obce 1 0,01

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia 8 0,07

Ostatné 23 0,21

Bez vyznania 544 5,05

Nezistené 1245 11,57

Spolu 10764 100

Prehľad a opis inštitúcií pôsobiacich na území MAS 

Tabuľka č. 1.19: Prehľad školských zariadení

Materská škola
Základná škola

1.-4.
Základná škola

1.-9
Stredná škola Vysoká škola

Bretejovce,
Družstevná pri

Hornáde,
Kostoľany nad

Hornádom,
Košická Belá,

Kostoľany nad
Hornádom, 

Sokoľ

Družstevná pri
Hornáde, 

Košická Belá,
Kysak, 

Lemešany

Družstevná pri
Hornáde-

detašované
pracovisko
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Kysak, Lemešany,
Obišovce, 

Sokoľ

Tabuľka č. 1.20: Vzdelanostná úroveň obyvateľstva

Najvyšší skončený stupeň školského
vzdelania

muži ženy spolu Spolu (%)

Základné 632 1011 1643 15,26

Učňovské (bez maturity) 844 601 1445 13,42

Stredné odborné (bez maturity) 649 434 1083 10,06

Úplné stredné učňovské (s maturitou) 272 161 433 4,02

Úplné stredné odborné (s maturitou) 982 1081 2063 19,17

Úplné stredné všeobecné 116 249 365 3,39

Vyššie 43 72 115 1,07

Vysokoškolské bakalárske 109 155 264 2,45

Vysokoškolské magisterské,
inžinierske, doktorské

495 513 1008 9,36

Vysokoškolské doktorandské 35 23 58 0,54

Vysokoškolské spolu 639 691 1330 12,36

Vysokoškolské podľa zamerania:

univerzitné 265 398 663 6,16

technické 273 148 421 3,91

zdravotníctvo 18 58 76 0,71

poľnohospodárske 31 38 69 0,64

ostatné 54 51 105 0,98

Ostatní bez udania školského vzdelania 215 204 419 3,89

Ostatní bez školského vzdelania 915 953 1868 17,35

Deti do 16 rokov 988 1019 2007 18,65

Úhrn 5307 5457 10764 100
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Tabuľka č. 1.21: Zdravotnícke zariadenia

Zdravotnícke zariadenie Počet

Polikliniky samostatné (úz. a záv.) -

Nemocnice všeobecné a špecializované -

Transfúziologické a hematologické oddelenia -

Lekárne a výdajne liekov 2

Výdajne zdravotníckych pomôcok spolu -

Samostatné ambulancie praktického lekára
pre dospelých

4

Samostatné ambulancie praktického lekára
pre deti

3

Samostatné ambulancie praktického
lekára stomatológa

4

Samostatné ambulancie praktického lekára gynekológa -

Samostatné ambulancie lekára špecialistu -

Rýchla zdravotnícka pomoc -

Tabuľka č. 1.22: Zariadenia sociálnej starostlivosti

Zariadenie sociálnej starostlivosti Počet

Domov dôchodcov – Domov sociálnych služieb 1

Detský domov -

Domov pre osamelých rodičov -

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých s dennou starostlivosťou -

Útulok -

Penzión – Domov sociálnych služieb -

Domov dôchodcov 1
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Ostatné -

Tabuľka  č.  1.23:  Subjekty  poskytujúce  opatrovateľskú  službu,  prepravnú  službu

a organizovanie spoločného stravovania

Typ služby Obec Počet zariadení

Opatrovateľská služba Družstevná p. Hornáde, Kysak 2

Stravovanie pre dôchodcov Kysak, Lemešany 2

Rozvoz stravy pre dôchodcov
Bretejovce, Košická Belá, Kysak,

Lemešany, Obišovce
5

Rozvoz stravy pre ďalších obyvateľov Košická Belá 1

Tabuľka č. 1.24: Inštitúcie 

Názov inštitúcie Počet Obce

Policajný zbor 1 Kysak

Hasičský zbor a záchranný zbor 1 Kysak

Matričný úrad 4
Družstevná pri Hornáde, Košická Belá,

Kysak,Lemešany

Obecný úrad 13
Bretejovce,Družstevná p.H., Kostoľany n.H., Janovik,

Košická Belá, Kysak,Lemešany, Malá Lodina,
Obišovce, Opátka, Sokoľ, Trebejov, Veľká Lodina

Ostatné - Pošta 2 Družstevná p.H., Kostoľany n.H.

Kultúrne, historické a prírodné zdroje

Vodstvo

Najväčšou riekou je Hornád. Na našom území má dĺžku 193 km, na území okresu Košice –

okolie napĺňa vodnú nádrž Ružín.Za ňou opúšťa územie Spiša a prechádza na územie Abov

k obciam Kysak, kde sa mení jeho tok z východného smeru na juh. Okolie Hornádu je na

mnohých miestach turisticky atraktívne. Vodná nádrž Ružín je významnou zásobárňou vody

pre  Košice.  Využíva  sa  aj  na  rekreačné  účely  a je  na  nej  postavená  prvá  prečerpávajúca

hydroelektráreň s reverznými turbínami na Slovensku.

Využitie územia a pôdneho fondu

Územie  MAS  je  hlavne  v okolo  rieky  Hornád  využívané  na  poľnohospodárske  účely.

Zornenie poľnohospodárskej pôdy je 41,4 %, keď prevažujú trvalé trávne porasty (51,7 %).
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Zameranie  poľnohospodárskej  výroby  je  na  produkciu  obilnín  a olejnín,  kukurice

a na  chovhovädzieho dobytka a oviec.  Prevažnú časť pôdneho fondu zaberajú  lesy,  ktoré

zaberajú 68,32 % pôdy. Lesná výroba je významným potenciálom zamestnanosti a príjmov.

Celkovú štruktúru pôdneho fondu v regióne vyjadruje nižšie uvedená tabuľka.

Tabuľka č. 1.25: Využitie územia a pôdneho fondu v území MAS

Pôdny fond m2 %

Celková výmera 187 801 479 100

Poľnohospodárska pôda 43 125 774 22,96

Orná pôda 17 862 798 9,51

Záhrady 2 777 453 1,48

Ovocné sady 187 187 0,1

Trvalé trávne porasty 22 298 336 11,87

Nepoľnohospodárska pôda 144 675 705 77,04

Lesné pozemky 128 307 812 68,32

Vodné plochy 4 389 999 2,34

Zastavané plochy 7 227 805 3,85

Ostatné plochy 4 750 089 2,53

Graf: Využitie územia a pôdneho fondu v území MAS v %
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Povinné prílohy:  

Príloha č. 6:Zoznam zdrojov (analýzy) a vstupných dokumentov
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3.2. SWOT analýza

Analýza  silných  a  slabých  stránok,  príležitostí  a hrozieb  je  rozdelená  podľa

analyzovaných  oblastí  (socioekonomická  oblasť,  životné  prostredie,  podnikanie,  dopravné

prepojenie  a dostupnosť  sídiel,  sociálne  služby  a komunitné  služby,  infraštruktúra

vzdelávania).Dôraz  sa  kládol  na  to,  aby  analýzasilných  a  slabých  stránok,  príležitostí  a

hrozieb (SWOT) nebola príliš  všeobecná,  t.  z.  uplatniteľná na akúkoľvek podobnú oblasť

v EÚ/SR, ale aby bola zameraná na konkrétne miestne špecifiká a problémy. 

MAS na vykonanie analýzy SWOT zobrala do úvahy tieto aspekty: 

 body  vyplývajúce  z  analýzy  SWOT  sú  jasne  založené  na  faktoch/údajoch  získaných

z  analýzy  územia  (t.z.  každý  bod  zo  SWOT  vyplýva,  resp.  vychádza  z uvedených

skutočností z analýzy zdrojov územia),

 miestni partneri sa zamerali na špecifické vlastnosti oblasti a na to, prečo je odlišná, a nie

len  vymenovanie  množstva  spoločných  prvkov  veľkých  odvetví,  ako  sú

poľnohospodárstvo, potravinárstvo, zamestnanosť alebo cieľových skupín, ako sú mladí

ľudia alebo ženy. Analýza SWOT danej MAS nie je všeobecná.

 rovnaká, ak nie väčšia pozornosť bola venovaná analýze silných stránok a príležitostí a

nielen popisovaniu slabých stránok a hrozieb. Stratégia je zameraná na budúcnosť a nie je

defenzívna. 

MAS v procese prípravy stratégie CLLD vykonala analýzu SWOT a identifikáciu potrieb,

ktoré predstavujú dva odlišné kroky.  Prvým stupňom analýzy je samotná SWOT analýza,

ktorá pozostáva z dvoch častí -  analýzy východiskovej situácie a tabuľky SWOT(silné a slabé

stránky, príležitosti a ohrozenia) a druhým stupňom analýzy je identifikácia potrieb, ktorá je

hlavným výstupom z hodnotenia potrieb, a predstavuje zoznam rozvojových potrieb,  ktoré

vedú  k  pozitívnej  zmene.  Každá  potreba uvedená  v  zozname  je  hierarchizovaná,

kvantifikovaná, prioritizovaná a zohľadňuje reálne možnosti  územia. 

Sumarizácia z analýzy zdrojov územia

Analyzované časti reflektujú zdroje územia, s dôrazom na miestne špecifiká a rámcovú

prognózu ďalšieho vývoja. Závery analýzy sú zhrnuté v SWOT analýze a identifikácia
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potrieb obsahuje aj ich zdôvodnenú hierarchizáciu a prioritizáciu a zohľadňuje reálne

možnosti územia. Východiskové zdroje pre analýzu sú relevantné z vecného a časového

hľadiska.

Analýza východiskovej situácie zahŕňa  a reflektuje zdroje územia,  s dôrazom na miestne

špecifiká  a  rámcovú  prognózu  ďalšieho  vývoja  vo  vzťahu  k  všeobecnému  sociálno-

ekonomickému  kontextu,  vidieckej  ekonomiky  a  kvalita  života,  výkonnosti

poľnohospodárskeho  a  potravinárskeho  sektora,  životnému  prostrediu  a obhospodarovaniu

pôdy.Východiskové  zdroje  pre  analýzu  sú  relevantné  z  vecného  a  časového  hľadiska.

Analýzou sa stanovil základ pre následné monitorovanie a hodnotenie vplyvu stratégie CLLD.

Analýzou východiskového stavu sa zistili  príčiny rozdielov,  s cieľom definovať konkrétne

aktivity, sektory, príjemcov a investície, ktoré by mali byť podporované opatreniami stratégie

CLLD.

Tabuľka SWOT analýzy poskytuje ucelený prehľad o všetkých pozitívach (silné stránky a

príležitosti) a negatívach (slabé stránky a hrozby) aktuálnej situácii vo vzťahu k trom častiam

SWOT  analýzy  (socioekonomická  oblasť,  životné  prostredie,  podnikanie,  dopravné

prepojenie  a dostupnosť  sídiel,  sociálne  služby  a komunitné  služby,  infraštruktúra

vzdelávania).  Tabuľka je štruktúrovaná tak, že poskytuje celkový obraz o silných a slabých

stránkach, príležitostiach a ohrozeniach, ktoré sa vzťahujú ku každej téme.

Tabuľka č. 2: SWOT analýza

OBLASŤ SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PRÍLEŽITOSTI OHROZENIA

Ž
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n

é 
pr
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tr

ed
ie

 a
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rí
ro

dn
é 

zd
ro

je

výrazná diverzita
krajiny - kombinácia

rovinatého
a hornatého

charakteru krajiny v
území

nepriaznivá kvalita
životného prostredia -

kvalita ovzdušia,
úrovne dopravného

hluku, znečistenia vôd
(povrchových,
podzemných)

bezodpadovéaleb
o nízko odpadové

hospodárenie
(využívanieodpad
uakodruhotnejsur

oviny)

možnézvyšovani
eeróziípoľnohos

p. pôdy

prítomnosť
lokalít:rieka

Hornád,
oblasť Čierna

Hora

vypúšťanie septikov a
žúmp

využívanie
alternatívnych

a obnoviteľných
zdrojov energií

(malé vodné
elektrárne,

veterná
elektráreň,

biomasa, bioplyn,
geotermálna
energia a i.)

ekologické
záťaže a s tým

súvisiaca tvorba
divokých

skládok odpadu
a znečisťovanie
podpovrchových

vôd

produkčný potenciál
pre ekologické

nízka úroveň
zavádzania nových

možnosti lepšieho
využitia a

hrozba povodní
a ekologických
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poľnohospodárstvo a
ovocinárstvo

technológií
zhodnotenia dreva
a ostatnýchproduk

tovlesa
havárií 

Ž
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é 
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ro
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nízka intenzita

hospodárenia šetrná
životnému prostrediu
(znížené používanie

agrochemických
vstupov a nízka

intenzita živočíšnej
výroby)

značné rezervy v
úsporách energií a

energetickej
efektívnosti

dobré podmienky
pre rozvoj

ovocinárstva

nedostatokvlahy
počasvegetačné

hoobdobia

zachovaný vysoký
výskyt a rozmanitosť
chránených druhov

živočíchov a rastlín a
nižší pokles
biodiverzity

pretrvávajú rezervy
v prevencii pred

poškodzovaním lesných
porastov (škodcovia,

požiare, kalamity)

ekologicképoľnoh
ospodárstvo(ekof

army)

nezískanie
externých

zdrojov pre
údržbu

a ochranu
životného
prostredia

prevažujúce
extenzívne

poľnohospodárstvo,
nízky vplyv na
znečistení vôd 

deficit udržateľnej
pestovateľskej činnosti 

možnosť získania
externých zdrojov

na údržbu
životného
prostredia

zníženiebiodiver
zity

vysoká kvalita
podzemnej vody

nedostatočné
využívanie drevnej

biomasy na produkciu
OZE

udržiavanie plôch
verejných zelení v

obciach

nezáujem
obyvateľov
o separáciu

odpadu
pozitívna bilancia
dusíka a fosforu

v pôdach SR
z environmentálneho

hľadiska

nelegálne opustené
skládky odpadov nízke

environmentálne
vedomie obyvateľov

revitalizácie
verejných

priestranstiev

čiastočne
regulované
vodné toky

vyšší obsah
organického uhlíka

v poľnohospod.
pôdach

nedostatočné
využívanie

obnoviteľných zdrojov
energií (biomasy,

geotermálna energia
atď.)

výsadba zelene
a kvetov

v obciach na
území MAS

z grantov, dotácií
a fondov EÚ

prehlbujúcesazn
ečisťovanieživot
néhoprostredia
divokýmiskládk

ami

vysoký potenciál pre
OZE a skúsenosti s

implementáciou
podpôr na využívanie

OZE

nedostatočne využívané
prírodné bohatstvo

a kultúrne dedičstvo
regiónu na oddych,

rekreáciu a na rozvoj
turizmu

zavádzanie
inovatívnych
technológií

v oblasti ochrany
ŽP

nadmerné
používanie

hnojív
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sí
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dobrá 
poloha 

regiónu vzhľadom
 a napojenosť 
 na  významné
komunikácie 

zlá kvalita dopravných
komunikácií (ciest,

lávok, mostov,
cyklotrás, chodníkov)

dobudovanie
diaľnic

spájajúcich
východ a západ

Slovenska

zlá dopravná
obslužnosť

dostatočná
energetická sieť

chýbajúce zariadenia na
rozvoj športových

činností (umelé ľadové
plochy, športoviská)

zavedenie
kamerových

monitorovacích
systémov
v obciach

chýbajúce
finančné

prostriedky na
realizáciu

inovatívnych
aktivít

plynofikované obce nevybudovaná
infraštruktúra pre

cestovný ruch

možnosti
budovania

mostov, lávok,
cyklotrás

obmedzovanie
verejnej

hromadnej
prepravy osôb
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z prostriedkov 
EÚ

P
od

n
ik
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 a
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om
ic

ká
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as

ť

výskyt vodných
plôch využiteľných

pre rekreáciu
a cestovný ruch

(napr. vodná nádrž
Ružín)

málo investícií pre
rozvoj cestovného

ruchu v území

využitie
kultúrnych
pamiatok

a tradičných
podujatí (kaštiele,
kostoly, tradičná

remeselná výroba,
jarmoky) na
propagáciu

a zviditeľnenie
regiónu aj v rámci

programov
a projektov

cezhraničnej
spolupráce

poddimenz.
financovanie

školstva
a zdravotníctva

uplatnenie
inovatívnych

technológií výroby
vo väčších

poľnohospodárskych
podnikoch

nedostatočne
vybudovaná

infraštruktúra vo
vidieckych oblastiach

diverzifikácia
ekonomickej

základne vidieka
využitímprírodný
chakultúrnychhod

nôt

nedostatočná
starostlivosť
vlastníkov
a správcov
o objekty

prírodného
a kultúrneho

významu

kvalitná produkcia
poľnohospodárskej

prvovýroby

nedostupnosť
základných služieb

resp. nízka dostupnosť

ponuka priestorov
na podnikanie

nedostatok
zdrojov na

spolufinancovan
ie investičných

projektov

konkurencieschopná
výroba niektorých

tradičných domácich
komodít (obilniny,
olejniny, ovocie,

zelenina)

nedostatočne využívaný
potenciál obcí pre
rozvoj vidieckeho
cestovného ruchu
v oblasti služieb

podpora
vzdelávania

menšiny (nultý
ročník, rómski

asistenti,
programy

celoživotného
vzdelávania)

odliv mladých
kvalifikovaných

odborníkov
z mikroregiónu

uvedomelosť
príležitostí pre región

skrytých
vcestovnomruchu

slabá propagácia
lokálnych atrakcií

vydávanie
regionálnych
propagačných

materiálov
a propagácia cez

MIC mesta
Košice, Prešov
a cezhraničných

partnerov,
regionálny TV

kanál

ekonomická
stagnácia

a nepriaznivý
demografický
vývoj môžu

spôsobiť úpadok
ohrozujúci

nielen cestovný
ruch
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kvalitná produkcia
poľnohospodárskej

prvovýroby,
existencia národného

systému 
hodnotenia a

uznávania kvality
potravinárskych

výrobkov (SK Gold)
a zvyšujúci sa počet

označených
domácich produktov

nízka produktivita
práce

v poľnohospodárstve,
potravinárstve a lesnom

hospodárstve

existencia
nevyužitých

nehnuteľností
a priestorov
vhodných na

rozvoj
podnikateľských

aktivít

stagnácia
v oblasti rozvoja
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ic
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ť

rastový potenciál
vybraných odborov

potravinárstva
(mlynský, mäsový,

mliekarenský,
hydinársky, tukový)

nedostatočná
diverzifikácia

poľnohospodárskej
produkcie

a nepoľnohospod.
aktivít

možnosti využitia
fondov EÚ na

rozvoj ,
prehĺbenie
a rozšírenie
cezhraničnej
spolupráce
v oblasti

cestovného ruchu,
turistiky,

cykloturistiky,
kultúrno-

spoločenských
a športových

podujatí

zvýšená
konkurencia

služieb
a zariadení
cestovného

ruchu v meste
Košice a Prešov

možná existencia
cezhraničnej
spolupráce

živočíšna výroba je u
väčšiny podnikov

stratová, stavy zvierat
dlhodobo klesajú,

prevláda jednoduchý
export živých zvierat

pred exportom
spracovaných

výrobkov, nízka
pridaná hodnota v ŽV

manuálna
zručnosť

obyvateľov

nedostatok
odborníkov v

regióne

tradícia turistických
podujatí

nízky podiel hrubej
pridanej hodnoty a

nedostatočná
reprodukcia výrobných

činiteľov v
poľnohospodárstve

vypracované
a pripravované

rozvojové
dokumenty obcí

nízka atraktivita
regiónu pre
investorov

ekonomickázainteres
ovanosťobčanovnasl

užbách

nízka investičná
aktivita u mikro a
malých podnikov

a minimálna účasť na
trhu

možnosť získania
externých zdrojov

na podporu
podnikania

silná
konkurencia na

trhu

vysoké kultúrne
povedomie

obyvateľstva

horšia veková štruktúra
pracovníkov

v pôdohospodárstve,
klesá podiel farmárov

do 35 rokov

existujúce fondy
na rozvoj malého

a stredného
podnikania

pasivita
obyvateľstva
k rozvíjaniu
rekreačných

a turistických
zámerov
povedie k
dlhodobej
stagnácií v

oblasti rozvoja
cestovného

ruchu
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územie  v oblasti
rekreačno -

oddychového
zázemia mesta

Košice a Prešov

najpočetnejšia skupina
pracovníkov

v poľnohosp. nad 50
rokov, nízky podiel

riadiacich pracovníkov
v poľnohosp.. do 35

rokov

krajinné danosti
pre rozvoj CR a

služieb

nedobudovanie
technickej

infraštruktúry v
území

rastúci trend v počte
FO a PO

podnikajúcich vo
vidieckych
oblastiach

prevažujúci export
poľnohospodárskych

surovín s nízkou
pridanou hodnotou

podpora
integrovaného
vzdelávania na
úrovni ZŠ a SŠ

slabšia
kúpyschopnosť
obyvateľstva v

území
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záujem miestneho
obyvateľstva ako aj

podnikateľských
subjektov o rozvoj

územia

nedostatočné
zavádzanie

inovatívnych zariadení
a postupov, výskumu,
vývoja a marketingu

v spracovaní
poľnohospodárskej
produkcie a nízky
podiel spracovanej

domácej
poľnohospodárskej

produkcie
v potravinárstve 

vytváranie
nových

pracovných
príležitostí

v oblasti služieb a
poľnohospod.

slabá spolupráca
a informovanosť

samosprávy
a miestnych

podnikateľov

zapájanie dlhodobo
nezamestnaných a
neprispôsobivých

občanov do
aktivačných prác

nedostatočná
spolupráca medzi

poľnohospodárskymi
producentmi

a ostatnými aktérmi
potravinového reťazca 

rozvoj princípov
komunitného
plánovania pri

riešení celej škály
sociálnych

a iných
problémov obyv.

územia

nedostatok
kvalifikovanej

pracovnej sily v
území

vznik, pôsobenie
a aktivity MAS v

území

veľmi slabo rozvinuté
krátke dodávateľské

reťazce - predaj z
farmy

zvýšená
informovanosť

obyvateľov
o dianí v území

nezamestnanosť
obyvateľov
s nízkym
stupňom
vzdelania

dobré podmienky pre
individuálnu

výstavbu v území

nedostatok
zaujímavých produktov
cestovného ruchu pre

zimné obdobie,
nadväzujúcinanedostato

kzariadení prezimnú
rekreáciu

stúpajúca životná
úroveň

obyvateľov v
území

nedostatočne
fungujúca
jednotná

propagácia
regiónu  zvyšuje

riziko
kapitálovej

návratnosti pri
budovaní turist.

infraštr.
vytváranie

podmienok pre
rozvoj súkromného

podnikania 
v území

nízka úroveň služieb
v oblasti cestovného

ruchu

zriadenie
informačného

a poradenského
centra v území

nedostatok prac.
miest pre

rizikové skupiny
obyvateľstva

existencia
podnikateľských

subjektov 
v obciach v oblasti
obchodu, výroby,

služieb a
poľnohospodárstva

znižovanie počtu
samostatne

hospodáriacich
roľníkov

zapájanie
miestnych

podnikateľov do
rozvojových

aktivít

absencia
marketingu pre

regionálne
produkty
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široký priestor pre
rozvoj turistiky
a cykloturistiky

v území

nedostatočná
diverzifikácia
poľnohospod.

produkcie
a nepoľnohospod.

aktivít

cielená
propagácia

regiónu ako celku
– región

HORNÁD -
ČIERNA HORA

v dôsledku
poklesu

pôrodnosti
zhoršovanie

vekovej
štruktúry obyv.

existujúce možnosti
pre rozvoj a expanziu
poľnohospodárstva

a agroturistiky
v území

nedostatočná
diverzifikácia

poľnohosp. produkcie
a nepoľnohospod.

aktivít

neustále rastúci
dopyt po BIO
potravinách

nedostatočná
propagácia
regiónu v
zahraničí

S
oc
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 a
 k
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n
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é 
sl

už
by

efektivita
zdravotníckych

zariadení v území

nedostatok záujmu zo
strany rómskej menšiny

o aktívnu zmenu

aktívna práca
duchovných
s rómskou
menšinou

(mládežou)

nedostatočný
výkon

kompetencií
polície

a zároveň nízka
dôvera zo strany

občanov

prechod kompetencií
v oblasti sociálnych

vecí na obce

problematické
spolužitie s rómskou

menšinou
a s neprispôsobivými

občanmi (vysoká
nezamestnanosť, nízka
vzdelanostná úroveň,
ignorácia vzdelávania,

drobná kriminalita,
predsudky väčšinového

obyvateľstva,
chýbajúca práca

duchovných)

rozšírenie
možností pre

realizáciu
záujmových

činností v regióne
(ZUŠ, šport)

nízka úroveň
vymožiteľnosti
práva a s tým

súvisiaci
ľahostajný

postoj občanov
a subjektov

nedodržujúcich
zákony k veciam

verejným

existencia ZUŠ
v území MAS

chýbajúce kluby pre
mladých a podmienky
pre aktívne trávenie
voľného času a ich

personálne
zabezpečenie

vytváranie
podmienok pre
začleňovanie

MRK do
spoločnosti

odmietanie
spolupráce

zainteresovanýc
h v rámci

socializácie

spolupráca škôl s
cirkvami

nedostatok sociálnych
pracovníkov

prilákanie
odborníkov do
územia MAS

nedostatok
centier voľného

času

skúsenosti
s uplatnením

princípu „zdola-
nahor“ v oblasti

rozvoja obcí
(LEADER) 

nedostatok odbornej
pomoci a podpory

(právne poradenstvo)

využitie
prostriedkov EÚ
na vybudovanie
a dobudovanie
komunitných

centier v území

nedostatočná
ochota

miestneho
obyvateľstva

prispôsobiť sa
novým

podmienkam a
nárokom

SWOT analýza obsahuje sumarizáciu z analýzy zdrojov územia, s dôrazom na miestne

špecifiká  a rámcovú  prognózu  ďalšieho  vývoja.Analýza  silných  a  slabých  stránok,

príležitostí a hrozieb, je popísaná a rozdelená podľa analyzovaných oblastí (socioekonomická

oblasť,  životné  prostredie,  podnikanie,  dopravné  prepojenie  a dostupnosť  sídiel,  sociálne

služby a komunitné  služby,  infraštruktúra  vzdelávania).Analýza  silných a  slabých stránok,

príležitostí a hrozieb (SWOT) nie je všeobecná, t.z. je uplatniteľná len pre oblasť danej MAS,
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a  je  zameraná  na  konkrétne  miestne  špecifiká  a problémy.  Body vyplývajúce  z  analýzy

SWOT sú jasne založené na faktoch/údajoch získaných z analýzy oblasti, t.z. každý bod

zo SWOT vyplýva, vychádza z uvedených skutočností v analytickej časti.

Rovnaká, ak nie väčšia pozornosť je venovaná analýze silných stránok a príležitostí a nielen

popisovaniu slabých stránok a hrozieb.  Stratégia  je  zameraná na budúcnosť a nie  je čisto

defenzívna. 

3.3. Identifikácia potrieb

Druhým  stupňom  analýzy  je  identifikácia  potrieb  s cieľom  identifikovania  potrieb  

a  možností.  Zoradený  rozlíšený  zoznam  jednotlivých  potrieb  je  jasne  previazaný

s identifikovanými potrebami v analýze s priradenými prioritami. 

Identifikácia  potrieb  a možností  sú  nevyhnutným  nástrojom  na  budovanie  silnej  logiky

intervencie a na zabezpečenie silného zamerania sa na výsledky. 

MAS pri identifikácii potrieb za zamerala na tieto aspekty:

 uvedenie  rozlíšeného,  zoradeného zoznamu jednotlivých potrieb,  s  ich  hodnotením

a priradením priorít, 

 priraďovanie  priorít  a  hodnotenie  potrieb  sú  založené  na  faktoch  a  vychádzajú

z odôvodnených názorov miestnych zainteresovaných strán,

 rozlíšenie medzi tým, čo by chcelo miestne partnerstvo dosiahnuť a tým, čo sa vie

dosiahnuť.

V zmysle uvedeného MAS hierarchicky usporiadala potreby vychádzajúce zo SWOT analýzy

s priradením priorít a zohľadňujúc reálne možnosti územia. 

Hierarchické usporiadanie identifikovaných potrieb vychádzajúce zo SWOT analýzy územia

je uvedené v Tabuľke č. 2.1: Identifikácia potrieb (hierarchizácia, prioritizácia) a priradenie

cieľov,  priorít,  opatrení.  Pri  priraďovaní  priorít,  hodnotenia  potrieb  sú  zohľadnené

odôvodnené  názory  miestnych  zainteresovaných  strán  a  sú  založené  na  faktoch,  pri

rozlišovaní medzi tým, čo sa chce dosiahnuť, a tým čo sa vie dosiahnuť s dostupnými zdrojmi

a  programami.  V zmysle  uvedeného  MAS usporiadala  hierarchicky  zoznam  potrieb

vychádzajúcich  zo  SWOT analýzy  s  uvedením priorít,  ktoré  zohľadňujú  reálne  možnosti

územia.Stratégia CLLD reaguje na identifikované potreby územia a odzrkadľuje a vychádza z

uskutočnených analýz, vrátane SWOT analýzy a identifikácii potrieb,  vo vzťahu k riešeniu

otázok  zamestnanosti,  vytvárania  podmienok  pre  rozvoj  vidieckeho  hospodárstva,
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konkurencieschopnosti,  zvyšovania  kvality  života  obyvateľov  vidieckych  obcí,  ochrany

prírodných a kultúrnych hodnôt vidieka zohľadňujúc reálne možnosti územia.

Identifikácia potrieb a ich odvodená prioritizácia v nadväznosti na SWOT analýzu

Identifikácia potrieb obsahuje aj ich odôvodnenú prioritizáciu v nadväznosti na SWOT

analýzu a je uvedená v Tabuľke č. 2.1: Identifikácia potrieb (hierarchizácia, prioritizácia) a

priradenie cieľov, priorít, opatrení.

Tabuľka  č.  2.1:  Identifikácia  potrieb  (hierarchizácia,  prioritizácia)  a  priradenie  cieľov,

priorít, opatrení

Analýza SWOT
(silné (s) a slabé stránky (w))

Vybrané potreby Cieľ Opatrenia Priorita

s: produkčný potenciál pre
ekologické poľnohospodárstvo a

ovocinárstvo
s: uplatnenie inovatívnych

technológií výroby vo väčších
poľnohospodárskych podnikoch

s: kvalitná produkcia
poľnohospodárskej prvovýroby
s: konkurencieschopná výroba

niektorých tradičných domácich
komodít (obilniny, olejniny,

ovocie, zelenina)
w: nízka produktivita práce

v poľnohospodárstve,
potravinárstve a lesnom

hospodárstve
w: nedostatočná diverzifikácia
poľnohospodárskej produkcie

a nepoľnohospodárskych aktivít
w: živočíšna výroba je u väčšiny

podnikov stratová (osobitne chovy
ošípaných a HD), stavy zvierat

dlhodobo klesajú, prevláda
jednoduchý export živých zvierat

pred exportom spracovaných
výrobkov, nízka pridaná hodnota

v živočíšnej výrobe
w: nízky podiel hrubej pridanej

hodnoty a nedostatočná
reprodukcia výrobných činiteľov v

poľnohospodárstve
w: nízka investičná aktivita u

mikro a malých podnikov
a minimálna účasť na trhu

1. Posilnenie
vedomostnej základne,
inovačnej výkonnosti a

spolupráce
poľnohospodárstva,

potravinárstva a
lesníctva, ktorá podporí

vývoj nových
produktov, postupov a

technológií

2. Posilnenie
prepojenia

poľnohospodárstva,
potravinárstva a

lesného hospodárstva s
výskumom a
inováciami a

inštitucionálne
posilnenie systému
pôdohospodárskeho

poradenstva

3. Zvýšiť efektivitu
všetkých výrobných
faktorov a dosiahnuť

nárast pridanej hodnoty
poľnohospodárskych

podnikov vrátane
diverzifikácie činnosti

2A 6
5.1.1

Zvýšenie
životaschopnosti a
konkurencieschopn
osti mikro a MSP,

sektora
poľnohospodárstva,

potravinárstva,
lesníctva a

podporovanie
zamestnávania a

inovatívnych
technológií

w: horšia veková štruktúra
pracovníkov v pôdohospodárstve,
klesá podiel farmárov do 35 rokov

w: najpočetnejšia skupina
pracovníkov v poľnohospodárstve

4. Podporiť vstup do
odvetvia pre mladých

farmárov

2B 6
5.1.1
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nad 50 rokov, nízky podiel
riadiacich pracovníkov

v poľnohospodárstve do 35 rokov
s: kvalitná produkcia

poľnohospodárskej prvovýroby
s: existencia národného systému
hodnotenia a uznávania kvality
potravinárskych výrobkov (SK

Gold) a zvyšujúci sa počet
označených domácich produktov
s: rastový potenciál vybraných

odborov potravinárstva (mlynský,
mäsový, mliekarenský, hydinársky,

tukový)
w: prevažujúci export

poľnohospodárskych surovín
s nízkou pridanou hodnotou
w: nízky podiel domácich

poľnohospodárskych
a potravinárskych produktov
v obchodnej sieti SR (49%)
w: nedostatočné zavádzanie

inovatívnych zariadení a postupov,
výskumu, vývoja a marketingu

v spracovaní poľnohospodárskej
produkcie

w: nízky podiel spracovanej
domácej poľnohospodárskej

produkcie v potravinárstve SR
(65%)

w: nedostatočná spolupráca medzi
poľnohospodárskymi producentmi
a ostatnými aktérmi potravinového
reťazca (málo rozvinutá vertikálna

spolupráca)
w: veľmi slabo rozvinuté krátke
dodávateľské reťazce (iba 3 %

poľ.produkcie sa predáva priamo
z farmy)

w: všeobecne nízka produktivita
práce v poľnohospodárstve,

potravinárstve a lesnom
hospodárstve

5. Rast pridanej
hodnoty zvyšovaním

kvality domácej
poľnohospodárskej

produkcie
a stimuláciou

živočíšnej výroby
v chovoch AW

3A 6
7

5.1.1

Podpora
organizácie

potravinového
reťazca, vrátane
spracovania a

odbytu
poľnohospodárskyc

h produktov,
dobrých podmienok

zvierat a
manažmentu rizika

v
poľnohospodárstve

w: značné rezervy v úsporách
energií a energetickej efektívnosti v

pôdohospodárstve (zateplenie
budov, tepelné hospodárstvo, lepšie

využívanie technologických a
skladových kapacít, chýba

špecifický systém energetického
poradenstva pre poľnohospodárov,

napriek modernizácii je podiel
zastaraných strojov a technológií s
nízkou energetickou efektívnosťou

stále pomerne veľký)
s: vysoký potenciál pre OZE a
skúsenosti s implementáciou

podpôr na využívanie OZE (24
funkčných  bioplynových staníc)

w: nedostatočné využívanie

6. Zvýšiť energetickú
efektívnosť a zvýšenie

podielu využívania
OZE

5C 6
7

5.1.1

Podpora
efektívneho

využívania zdrojov
a prechodu na
nízkouhlíkové
hospodárstvo
a klimaticky
prispôsobenú

ekonómiu
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drevnej biomasy na produkciu OZE
s: vysoký podiel obyvateľstva vo

vidieckych a prechodných
regiónoch (dostatok prac síl pre

rozvoj pôdohospodárstva)
w: nedostatok pracovných

príležitostí a vysoká
nezamestnanosť vo vidieckych

oblastiach
s: rastúci trend v počte FO a PO

podnikajúcich vo vidieckych
oblastiach

s: dostatočná ubytovacia kapacita
vo vidieckych oblastiach a
potenciál pre rozvoj služieb

v cestovnom ruchu
w: nedostatočná diverzifikácia
poľnohospodárskej produkcie

a nepoľnohospodárskych aktivít

7. Udržanie
existujúcich a

vytváranie nových
pracovných miest na

vidieku

8. Posilnenie
ekonomickej stability /

životaschopnosti
malých podnikov na

vidieku

6A 6
5.1.1

Podpora
udržateľnosti a

kvality
zamestnanosti a

mobility pracovnej
sily

s: vysoký podiel obyvateľstva vo
vidieckych a prechodných

regiónoch (dostatok prac síl pre
rozvoj pôdohospodárstva)
w: nedostatok pracovných

príležitostí a vysoká
nezamestnanosť vo vidieckych

oblastiach
s: rastúci trend v počte FO a PO

podnikajúcich vo vidieckych
oblastiach

s: dostatočná ubytovacia kapacita
vo vidieckych oblastiach a
potenciál pre rozvoj služieb

v cestovnom ruchu
w: nedostatočná diverzifikácia
poľnohospodárskej produkcie

a nepoľnohospodárskych aktivít
s: skúsenosti s uplatnením princípu

„zdola-nahor“ v oblasti rozvoja
obcí (LEADER) a fungujúce MAS

w: nedostatočne vybudovaná
infraštruktúra vo vidieckych

oblastiach
w: nedostupnosť základných

služieb resp. nízka
w: diverzita ponúkaných miestnych

služieb
w: nedostatočne využívaný
potenciál obcí pre rozvoj

vidieckeho cestovného ruchu
v oblasti služieb

w: nízky podiel vidieckeho
obyvateľstva pokrytý MAS

9. Zlepšenie kvality
života na vidieku a

podpora rozvoja
miestnych

komunít/partnerstiev
vo vidieckych obciach

s dôrazom na
zachovanie miestneho

kultúrneho a
historického rázu

územia

6B 7
5.1.2

Podpora sociálneho
začlenenia, boj
proti chudobe a

akejkoľvek
diskriminácii

Analyzované časti reflektujú zdroje územia, s dôrazom na miestne špecifiká a rámcovú

prognózu ďalšieho vývoja. Závery analýzy sú zhrnuté v SWOT analýze a identifikácia

potrieb obsahuje aj ich zdôvodnenú hierarchizáciu a prioritizáciu a zohľadňuje reálne
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možnosti územia. Východiskové zdroje pre analýzu sú relevantné z vecného a časového

hľadiska.Na  základe  popisu  skutočného  stavu  a SWOT  analýzy  boli  vo  väzbe  na

identifikované  potreby  logicky  zvolené  špecifické  ciele,  ktoré  prispievajú  k naplňovaniu

priorít.  Zvolená kombinácia opatrení a ich vybraných operácií  v rámci priorít  odpovedá na

vybrané identifikované potreby. Všetky vybrané potreby sú verifikované analýzou SWOT.

Boli  vybrané  všetky  dôležité  opatrenia,  v rámci  ktorých  podporené  aktivity  prispejú

k naplneniu  cieľov fokusových oblastí.  Stratégia  CLLD reaguje  na identifikované potreby

územia  a  odzrkadľuje  a  vychádza  z  uskutočnených  analýz,  vrátane  SWOT  analýzy  a

identifikácii potrieb,  vo vzťahu k riešeniu otázok zamestnanosti, vytvárania podmienok pre

rozvoj  vidieckeho  hospodárstva,  konkurencieschopnosti,  zvyšovania  kvality  života

obyvateľov vidieckych obcí,  ochrany prírodných a kultúrnych hodnôt  vidieka zohľadňujúc

reálne možnosti územia.  

Identifikované potreby sú odôvodnené popisom súčasného stavu a SWOT. Z pohľadu obsahu

potrieb boli vybrané všetky dôležité opatrenia, v rámci ktorých podporené aktivity prispejú

k naplneniu  cieľov.  Identifikáciou  potrieb  sa  identifikovali  aj  významné  možné  synergie

medzi vybranými opatreniami, ktoré majú výrazný, resp. rozhodujúci príspevok k dosiahnutiu

stanovených cieľov a hierarchicky sa zoradili nasledovne:

• ciele s vysokým stupňom vplyvu:  2B, 5C, 5.1.2

• citlivé ciele:IP 6.4, 5.1.1  

• strategické ciele: 2A, 6A, 6B, 5.1.1

• neutrálne ciele:  3A

Z pohľadu  hodnotenia  synergie  medzi  cieľmi  rôznych  hierarchických  úrovní   a priorít  je

možné očakávať nasledovné významné synergické vzťahy: 

 špecifické  ciele  2B,  5C,  6A,  6B:  budú  prispievať  aj  k   programovému  cieľu

Konkurencieschopná výroba a k inteligentnému rastu stratégii Európa 2020.

 špecifické  ciele  2A,  3A prispievajú  aj  k programovému  cieľu  Vyvážený  územný

rozvoj a k inkluzívnemu rastu stratégii Európa 2020.

Intervenčná  logika  stratégie  CLLD  zodpovedá  výsledkom  hodnotenia  príspevku  opatrení

k dosahovaniu cieľov. Intervenčná logika priorít a cieľov stratégie CLLD je zameraná na dve

úrovne:

 úroveň programu – programové ciele, ktoré korešpondujú s nasledovnými cieľmi SPP:

- podporovať konkurencieschopnosť poľnohospodárstva; 
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- zabezpečovať  udržateľné  hospodárenie  s  prírodnými  zdrojmi  a  opatrenia  v  oblasti

klímy; 

- dosiahnuť  vyvážený  územný  rozvoj  vidieckych  hospodárstiev  a  komunít  vrátane

vytvárania a udržiavania pracovných miest

 úroveň fokusových oblastí PRV, špecifických cieľov IROP - ciele a priority CLLD

uvedené v Partnerskej dohode, IROP a PRV.

Stratégia CLLD reaguje primárne na nasledovné identifikované potreby:

 vytváranie  nových  pracovných  miest  a  posilnenie  ekonomickej

stability/životaschopnosti malých podnikov na vidieku;

 zlepšenie kvality života na vidieku a podpora rozvoja miestnych komunít  s dôrazom

na zachovanie miestneho kultúrneho a historického rázu územia;

 podpora predaja domácej produkcie  a rozvoj krátkych dodávateľských reťazcov.

Sekundárne stratégia CLLD reaguje na potreby:

 posilnenie  vedomostnej  základne,  transferu  znalostí,  inovačnej  výkonnosti  a

spolupráce poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva;

 zvýšiť  efektivitu  všetkých  výr.  faktorov  a  dosiahnuť  nárast  pridanej  hodnoty

poľnohospodárskych, potravinárskych a lesných podnikov;

 zvýšiť energetickú efektívnosť a zvýšenie podielu využívania OZE;

 rozvoj IKT vo vidieckych obciach.

Nevyhnutnosťou  pre  naplnenie  týchto  potrieb  bude  zabezpečenie  pracovných  príležitostí,

ktoré budú motivovať mladú a strednú vekovú pracovnú silu, aby na vidieku zotrvala alebo sa

usídlila,  podporenie  príjmov  prvovýrobcov  uplatnením  krátkych  dodávateľsko-

odberateľských reťazcov, vrátane podpory spracovania a účinného marketingu a propagácie

miestnych  výrobkov,  vytváranie  vhodných  podmienok  pre  podnikanie  a pod.  Naplnenie

uvedených potrieb sa dá ďalej dosiahnuť podporovaním diverzifikácie poľnohospodárskej aj

nepoľnohospodárskej  výroby  na  farmách  a  v  poľnohospodárskych  malých  a  stredných

podnikoch ako aj podporou mladých alebo začínajúcich farmárov a podporou investícií do

rozvoja  vidieckeho  cestovného ruchu.  Dôležitým zostáva  dobudovanie  chýbajúcej  drobnej

infraštruktúry alebo jej obnovenie, pričom dôraz bude kladený aj na starostlivosť a zakladanie

sprievodných verejne slúžiacich krajinných prvkov a prvkov zelenej infraštruktúry (výsadba

verejnej  zelene,  alejí,  vetrolamov a pod.), ktoré prispievajú k prirodzenému zveľaďovaniu

vidieckej  krajiny  a  vychádzajú  z  historicko-kultúrnych tradícií  danej  obce/dediny  v rámci

územia  MAS.  Dôležitým  prvkom  je  dôraz  na  posilňovanie  ľudských  zdrojov  a  sociálne
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začleňovanie marginalizovaných skupín obyvateľstva vrátane marginalizovaných rómskych

komunít. Tento aspekt bude napĺňaný uplatňovaním horizontálneho princípu rovnosti mužov

a  žien,  nediskriminácie  a  prístupnosti,  v  rámci  ktorého  bude  v  celom PRV  zabezpečená

rovnosť príležitostí všetkým občanom SR. V neposlednom rade je potrebné rozšíriť/doplniť

možnosti vzdelania pre všetky vekové skupiny z územia MAS, či už výmennými pobytmi v

zahraničí alebo na území SR, ako aj zahraničnými exkurziami a tak získať nové poznatky,

know-how, inovácie, ale aj šíriť tradície a poznatky predkov z vidieka.

Priority stratégie CLLD, zodpovedajú prioritám programu a stanoveným prioritám EÚ a budú

realizované prostredníctvom opatrení programu, t.j. programových cieľov. 

Špecifické ciele predstavujú fokusové oblasti, ktoré spadajú pod priority EÚ v oblasti rozvoja

vidieka,  realizácia  opatrení  (vrátane  ich  kombinácie)  budú  prispievať  k  naplňovaniu

špecifických  cieľov.  Operácie  predstavujú  podporovateľné  aktivity  v  rámci  jednotlivých

opatrení.

V  súlade  s  Partnerskou  dohodou  je  hlavnou  úlohou  MAS pre  jednotlivé  tematické  ciele

členenie územia podľa jeho charakteru, funkčnosti a rozvojového potenciálu, ako predpokladu

pre smerovanie investícií do riešenia špecifických problémov regiónu s efektívnym využitím

miestneho potenciálu a zdrojov. 

V  súvislosti  s  realizáciou  plánovaných  opatrení  je  predpoklad  komplementárneho

zabezpečenia  integrovaného  charakteru  a  komplexných  riešení  plánovaných  opatrení

financovaných z PRV a IROP.
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4. Strategický rámec

Vízia a strategické ciele a nadväzujúce prvky štruktúry sú definované v nadväznosti na

analytickú časť/SWOT analýzu, so zohľadnením cieľov PRV a IROP. Väzba na lokálne

potreby  je  preukázaná.  Štruktúra  strategickej  časti  je  logická,  dôraz  je  kladený  na

vzájomnú  doplnkovosť  PRV  a  IROP,  plánované  opatrenia  z  iných  zdrojov  sú

konkretizované voči opatreniam PRV a IROP a pôsobia koherentne a komplementárne.

Celkové  strategické  zameranie  stratégie  CLLD  v  nadväznosti  na  SWOT  analýzu

a identifikované potreby definuje:

 vízia:   

- Miestny  rozvoj  vedený  komunitou  s  ohľadom  na  princípy  inteligentného,

udržateľného  a  inkluzívneho  rastu  pre  posilnenie  konkurenčnej  schopnosti,

inovácií,  zamestnanosti,  sociálneho  začleňovania  marginalizovaných  skupín

obyvateľstva  vrátane  marginalizovaných  rómskych  komunít,  s  dôrazom

na racionálne využívanie prírodných zdrojov a ochranu životného prostredia,

 strategický cieľ:   

- Rozvoj  miestnej  ekonomiky  a  zamestnanosti  využitím  miestnych  zdrojov

a zavádzanie inovácií vo vidieckych oblastiach, ako aj podpora rôznych foriem

zamestnávania vo vidieckych oblastiach,

- Ochrana  životného  prostredia,  adaptácia  na  dôsledky  zmeny  klímy,  efektívne

a udržateľné hospodárenie so zdrojmi vo vidieckych oblastiach,

- Budovanie kapacít a rozvoj občianskej spoločnosti v regióne, vrátane vytvárania

a  udržiavania  pracovných  miest,  sociálneho  začleňovania  marginalizovaných

skupín obyvateľstva vrátane marginalizovaných rómskych komunít,

- Zvýšenie  kvality  a  bezpečnosti  vybavenosti  a  fyzickej  regenerácie  vidieckych

oblastí,

 priority:  
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- Zvýšenie  životaschopnosti  a  konkurencieschopnosti  mikro  a  MSP,  sektora

poľnohospodárstva,  potravinárstva,  lesníctva  a  podporovanie  zamestnávania

a inovatívnych technológií,

- Podpora  organizácie  potravinového  reťazca,  vrátane  spracovania  a  odbytu

poľnohospodárskych  produktov,  dobrých  podmienok  zvierat  a  manažmentu

rizikav poľnohospodárstve,

- Podpora  efektívneho  využívania  zdrojov  a  prechodu  na  nízkouhlíkové

hospodárstvo a klimaticky prispôsobenú ekonómiu,

- Podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility pracovnej sily,

- Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii,

- Efektívna činnosť MAS

 špecifické ciele:  

- 2A  - Zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov

a  uľahčenie  reštrukturalizácie  a  modernizácie  poľnohospodárskych  podnikov,

najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a poľnohospodárskej

diverzifikácie, Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a

inovácií

- 2B - Uľahčenie vstupu poľnohospodárov s primeranými zručnosťami do odvetvia

poľnohospodárstva,  a  najmä  generačnej  výmeny,  Zvýšenie  zamestnanosti  na

miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií,

- 3A - Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich lepšej

integrácie  do  poľnohospodársko-potravinového  reťazca  pomocou  systémov

kvality,  pridávania  hodnoty  poľnohospodárskym  produktom,  propagácie  na

miestnych  trhoch a  v krátkych  dodávateľských reťazcoch,  skupín výrobcov a

medziodvetvových  organizácií,  Zvýšenie  zamestnanosti  na  miestnej  úrovni

podporou podnikania a inovácií,

- 5C - Uľahčenie dodávok a využívania obnoviteľných zdrojov energie, vedľajších

produktov,  odpadov,  zvyškov  a  iných  nepotravinových  surovín  na  účely

bioekonomiky, Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania

a inovácií,

- 6A -  Uľahčenie  diverzifikácie,  zakladania  a  rozvoja  malých  podnikov  ako aj

vytvárania  pracovných  miest,  Zvýšenie  zamestnanosti  na  miestnej  úrovni

podporou podnikania a inovácií,
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- 6B  -Podpora  miestneho  rozvoja  vo  vidieckych  oblastiach,  Zlepšenie

udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo

verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

- Koordinácia a administratívne zabezpečenie stratégie CLLD

 Opatrenia:  

- 6 - Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti,

- 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

- ŠC 5.1.1- oprávnená aktivita - zakladanie nových a podpora existujúcich mikro  a

malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev

- ŠC 5.1.2 -  oprávnená aktivita  -   rozvoj  základnej  infraštruktúry  v oblastiach:

dopravné prepojenie  a  dostupnosť sídiel,  sociálne  služby a komunitné  služby,

infraštruktúra vzdelávania

 Podopatrenia:  

- 6.4 -  Podpora na  investície  do vytvárania  a  rozvoja  nepoľnohospodárskych

činností,

- 7.2  -  Podpora  na  investície  do  vytvárania,  zlepšovania  alebo  rozširovania

všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z

obnoviteľných zdrojov a úspor energie,

- 7.4  -  Podpora  na  investície  do  vytvárania,  zlepšovania  alebo  rozširovania

miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času

a kultúry a súvisiacej infraštruktúry,

- ŠC 5.1.1- oprávnená aktivita - zakladanie nových a podpora existujúcich mikro

a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev           

- ŠC 5.1.1 - oprávnená aktivita - financovanie prevádzkových nákladov MAS

spojených  s  riadením  uskutočňovania  stratégií  CLLD  -  (chod  MAS),

financovanie  prevádzkových  nákladov  MAS  spojených  s  riadením

uskutočňovania  stratégií  CLLD  -  náklady  súvisiace  s  oživovaním  stratégie

(animácie),

- ŠC  5.1.2  -  oprávnená  aktivita  -  rozvoj  základnej  infraštruktúry  v  oblasti:

dopravné  prepojenie  a  dostupnosť  sídiel,  sociálne  služby  a  komunitné

služby,infraštruktúra vzdelávania

Vízia a strategické ciele a nadväzujúce prvky štruktúry sú definované v nadväznosti na
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analytickú časť/SWOT analýzu, so zohľadnením cieľov PRV a IROP. Väzba na lokálne

potreby  je  preukázaná.  Štruktúra  strategickej  časti  je  logická,  dôraz  je  kladený  na

vzájomnú  doplnkovosť  PRV  a  IROP,  plánované  opatrenia  z  iných  zdrojov  sú

konkretizované voči opatreniam PRV a IROP a pôsobia koherentne a komplementárne.

Strategické  a  špecifické  ciele  odôvodnené  SWOT  analýzou  a  priradenie  potrieb,

ktoré budú danými cieľmi naplnené

Strategické  a  špecifické  ciele  sú  odôvodnené SWOT analýzou a  sú  k  nim priradené

potreby, ktoré budú danými cieľmi napĺňanéa sú uvedené v Tabuľke č. 2.1: Identifikácia

potrieb (hierarchizácia, prioritizácia) a priradenie cieľov, priorít, opatrení.

Stanovené ciele stratégie CLLD prispievajú k cieľom stratégie Európa 2020, ako aj cieľom

PRV  SR  2014  -  2020  a  IROP  2014  -  2020.  Stratégia  CLLD  pristupuje  k  uplatneniu

integrovaného prístupu tak, aby čo najvýraznejšie prispievala k cieľom stratégie Európa 2020.

Predpokladom uplatnenia  integrovaného  prístupu  je  zlepšenie  mechanizmov  strategického

plánovania a rozhodovania za priamej účasti a zodpovednosti konkrétnych aktérov územného

rozvoja formou partnerstva, a to s dôrazom na konkurencieschopnosť územia regiónu. 

Stratégia  CLLD zohľadňuje  ciele  stratégie  Európa 2020 a  prispieva  k  plneniu  jej  priorít,

najmä k udržateľnému a inkluzívnemu rastu, reflektujúc potreby a výzvy konkrétneho regiónu

MAS.  Podpora  miestnych  komunít  prostredníctvom LEADER zohráva  kľúčovú úlohu pri

smerovaní  podpôr  s dôrazom na  hospodársky  rast  a tvorbu  pracovných  miest  na  vidieku.

MAS dokážu najlepšie identifikovať potreby rozvoja svojho územia a tým budú efektívnejšie

využívať  získané  verejné  financie.  Prostredníctvom  CLLD sa  zvýši  synergia  medzi  PRV

a IROP, čo bude mať silnejší vplyv na rozvoj podporených území.

Opatrenie LEADER má osobitný význam pre viacero priorít EÚ a je mimoriadneho významu

pre podporu sociálneho zabezpečenia a hospodárskeho rozvoja, ako aj znižovanie chudoby vo

vidieckych oblastiach, ktoré sa budú vzťahovať sekundárne aj na iné oblasti v rámci PRV SR

2014 - 2020 a IROP SR 2014 - 2020 a prispieva k prierezovým cieľom SPP: Inovácie, životné

prostredie,zmierňovanie  klimatických  zmien  a  klimatická  adaptácia  a  k  uplatňovaniu

horizontálnych princípov, konkrétne horizontálneho princípu trvalo udržateľný rozvoj, ako aj

horizontálneho  princípu  rovnosť  mužov  a  žien,  nediskriminácia  a  prístupnosť.

Prostredníctvom IROP SR 2014 -2020 stratégia CLLDbude  implementovať prioritnú os č. 5,
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ktorá prispieva k tematickému cieľu č. 9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a

akejkoľvek  diskriminácii.  Intervencie  realizované  prostredníctvom nástroja  miestny  rozvoj

vedený  komunitou  prostredníctvom  IROP  SR  2014  -2020  komplementárne  prispievajú  k

tematickým cieľom č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 10.

Priority stratégie CLLD, zodpovedajú prioritám programu a stanoveným prioritám EÚ a budú

realizované prostredníctvom opatrení programu, t.j.  programových cieľov. Špecifické ciele

predstavujú  fokusové  oblasti,  ktoré  spadajú  pod  priority  EÚ  v  oblasti  rozvoja  vidieka,

realizácia  opatrení  (vrátane  ich  kombinácie)  budú  prispievať  k  naplňovaniu  špecifických

cieľov. Operácie predstavujú podporovateľné aktivity v rámci jednotlivých opatrení.

V  súlade  s  Partnerskou  dohodou  je  hlavnou  úlohou  MAS pre  jednotlivé  tematické  ciele

členenie územia podľa jeho charakteru, funkčnosti a rozvojového potenciálu, ako predpokladu

pre smerovanie investícií do riešenia špecifických problémov regiónu s efektívnym využitím

miestneho potenciálu a zdrojov. 

V  súvislosti  s  realizáciou  plánovaných  opatrení  je  predpoklad  komplementárneho

zabezpečenia  integrovaného  charakteru  a  komplexných  riešení  plánovaných  opatrení

financovaných z PRV a IROP.
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4.1. Definovanie vízie a strategického cieľa

Vízia  stratégie CLLD, ktorou je: Miestny rozvoj vedený komunitou s ohľadom na princípy

inteligentného,  udržateľného a inkluzívneho rastu pre posilnenie  konkurenčnej  schopnosti,

inovácií,  zamestnanosti,  sociálneho  začleňovania  marginalizovaných  skupín  obyvateľstva

vrátane  marginalizovaných  rómskych  komunít,  s  dôrazom  na  racionálne  využívanie

prírodných  zdrojov  a  ochranu  životného  prostredia,  je  najvšeobecnejším  vyjadrením

predstavy a zámeru, kam sa chce územie MAS posunúť, ako chce MAS zmeniť svoje územie

a v dlhodobom horizonte 10-15 rokov. Strategický cieľ je konkretizáciou vízie a je stanovená

na  obdobie  7-10  rokov,  minimálne  do  roku  2023.Strategický  cieľ  okrem  stanovenia

samotného  cieľa  definuje  aj  spôsoby  na  dosiahnutie  želaného  stavu,  teda  vyjadruje

kvalitatívnu  zmenu  (t.z.  čo  chce  MAS  prostredníctvom  stratégie  CLLD  zlepšiť,  zvýšiť,

dosiahnuť).

Vízia a strategické ciele a nadväzujúce prvky štruktúry sú definované v nadväznosti na

analytickú časť/SWOT analýzu, so zohľadnením cieľov PRV a IROP. Väzba na lokálne

potreby  je  preukázaná.  Štruktúra  strategickej  časti  je  logická,  dôraz  je  kladený  na

vzájomnú  doplnkovosť  PRV  a  IROP,  plánované  opatrenia  z  iných  zdrojov  sú

konkretizované voči opatreniam PRV a IROP a pôsobia koherentne a komplementárne.

Strategické  a  špecifické  ciele  sú  odôvodnené SWOT analýzou a  sú  k  nim priradené

potreby, ktoré budú danými cieľmi napĺňanéa sú uvedené v Tabuľke č. 2.1: Identifikácia

potrieb (hierarchizácia, prioritizácia) a priradenie cieľov, priorít, opatrení.
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4.2. Stanovenie priorít, špecifických cieľov a opatrení

Priority a špecifické ciele v rámci priorít v nadväznosti na definovanú víziu a strategický cieľ

sú  definované  v  Tabuľke  č.  3.:  Súhrnný  prehľad  strategického  rámca.  Výber  priorít

a špecifických  cieľov  v nadväznosti  na  SWOT  analýzu,  a ku  každému  cieľu  priradené

potreby,  ktoré  budú  daným cieľom napĺňané  sú  uvedené  v  Tabuľke  č.  2.1:  Identifikácia

potrieb (hierarchizácia, prioritizácia) a priradenie cieľov, priorít, opatrení. 

Stanovené ciele sú konkrétne,  merateľné a dosiahnuteľné v stanovenom termíne.  Stratégia

je založená na jasnej logike intervencie,  na ktorej sa dohodla miestna komunita a ktorá je

založená na otázkach: „čo chceme/môžeme zmeniť?,“ „čo chceme dosiahnuť do roku X?,“

„ako by mal vyzerať úspech?,“ „aký typ dôkazu preukáže, že sme boli úspešní?“. 

Ku  každému  špecifickému  cieľu  je  uvedená  príslušnosť  k  „fokusovým  oblastiam  PRV“

a špecifickým  cieľom  IROP,  pričom  jeden  cieľ  môže  prispievať  k napĺňaniu  viacerých

fokusových oblastí – primárne alebo sekundárne. 

V nadväznosti  na stanovené priority a špecifické ciele sú definované opatrenia,  ktorými sa

budú priority a špecifické ciele napĺňať. V prípade opatrení financovaných z PRV sú k týmto

opatreniam priradené aj kódy opatrení v zmysle nariadenia (EÚ) č. 808/2014. Opatrenia sú

rozdelené  na  opatrenia  v rámci  PRV,  opatrenia  v rámci  IROP  a opatrenia  „iné/vlastné“

(financované mimo zdrojov PRV a IROP).

Strategické  a  špecifické  ciele  sú  odôvodnené SWOT analýzou a  sú  k  nim priradené

potreby, ktoré budú danými cieľmi napĺňanéa sú uvedené v Tabuľke č. 2.1: Identifikácia

potrieb (hierarchizácia, prioritizácia) a priradenie cieľov, priorít, opatrení.
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4.3. Súhrn strategického rámca

Tabuľka č. 3: Súhrnný prehľad strategického rámca

Vízia
Miestny rozvoj vedený komunitou

s ohľadom na princípy inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu
pre posilnenie konkurenčnej schopnosti, inovácií,

zamestnanosti, sociálneho začleňovania marginalizovaných skupín obyvateľstva vrátane
marginalizovaných rómskych komunít,

s dôrazom na racionálne využívanie
prírodných zdrojov a ochranu životného prostredia

Strategický cieľ č. 1
Rozvoj miestnej ekonomiky a zamestnanosti využitím miestnych zdrojov a zavádzanie inovácií vo

vidieckych oblastiach, ako aj podpora rôznych foriem zamestnávania vo vidieckych oblastiach

Priorita 1:
Zvýšenie životaschopnosti a konkurencieschopnosti mikro a MSP, sektora poľnohospodárstva, 

potravinárstva a podporovanie zamestnávania
a inovatívnych technológií

Špecifický cieľ č.1: 
2A   -  Zlepšenie  hospodárskeho  výkonu  všetkých  poľnohospodárskych  podnikov  a  uľahčenie
reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov, najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu,
zamerania na trh a poľnohospodárskej diverzifikácie
Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
Opatrenia PRV:
6 - Rozvoj poľnohospodárskych podnikov 
a podnikateľskej činnosti,
Podopatrenia PRV:
6.4 - Podpora na investície do vytvárania a 
rozvoja nepoľnohospodárskych činností,

Opatrenia IROP:
ŠC 5.1.1 - oprávnená aktivita - zakladanie 
nových a podpora existujúcich mikro a 
malých podnikov, samostatne zárobkovo 
činných osôb, družstiev

Iné opatrenia:

Špecifický cieľ č.2:
2B -  Uľahčenie  vstupu poľnohospodárov  s  primeranými  zručnosťami  do  odvetvia  poľnohospodárstva,  a
najmä generačnej výmeny
Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
Opatrenia PRV:
6 - Rozvoj poľnohospodárskych podnikov 
a podnikateľskej činnosti
Podopatrenia PRV:
6.4 - Podpora na investície do vytvárania a 
rozvoja nepoľnohospodárskych činností,

Opatrenia IROP:
ŠC 5.1.1 - oprávnená aktivita - zakladanie 
nových a podpora existujúcich mikro a 
malých podnikov, samostatne zárobkovo 
činných osôb, družstiev

Iné opatrenia:

Priorita 2:
Podpora organizácie potravinového reťazca, vrátane spracovania a odbytu poľnohospodárskych produktov,

dobrých podmienok zvierat a manažmentu rizika
 v poľnohospodárstve

Špecifický cieľ č. 1: 
3A  -  Zvýšenie  konkurencieschopnosti  prvovýrobcov  prostredníctvom  ich  lepšej  integrácie  do
poľnohospodársko-potravinového  reťazca  pomocou  systémov  kvality,  pridávania  hodnoty
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poľnohospodárskym produktom, propagácie na miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch,
skupín výrobcov a medziodvetvových organizácií 
Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
Opatrenia PRV:
6 - Rozvoj poľnohospodárskych podnikov 
a podnikateľskej činnosti
7 – Základné služby a obnova dedín vo 
vidieckych oblastiach
Podopatrenia PRV:
6.4 - Podpora na investície do vytvárania a 
rozvoja nepoľnohospodárskych činností,
7.4 - Podpora na investície do vytvárania, 
zlepšovania alebo rozširovania miestnych 
základných služieb pre vidiecke 
obyvateľstvo vrátane voľného času a 
kultúry a súvisiacej infraštruktúry,

Opatrenia IROP:
ŠC 5.1.1 - oprávnená aktivita - zakladanie 
nových a podpora existujúcich mikro a 
malých podnikov, samostatne zárobkovo 
činných osôb, družstiev

Iné opatrenia:

Strategický cieľ č. 2
Ochrana životného prostredia, adaptácia na dôsledky zmeny klímy, efektívne a udržateľné

hospodárenie so zdrojmi vo vidieckych oblastiach

Priorita 1:
Podpora efektívneho využívania zdrojov a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo

a klimaticky prispôsobenú ekonómiu

Špecifický cieľ č. 1: 
5C  -  Uľahčenie  dodávok  a  využívania  obnoviteľných  zdrojov  energie,  vedľajších  produktov,  odpadov,
zvyškov a iných nepotravinových surovín na účely bioekonomiky
Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
Opatrenia PRV:
6 – Rozvoj poľnohospodárskych 
podnikov a podnikateľskej 
činnosti 
7 – Základné služby a obnova 
dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenia PRV:
6.4 - Podpora na investície do 
vytvárania a rozvoja 
nepoľnohospodárskych činností,
7.4 - Podpora na investície do 
vytvárania, zlepšovania alebo 
rozširovania miestnych 
základných služieb pre vidiecke 
obyvateľstvo vrátane voľného času
a kultúry a súvisiacej 
infraštruktúry

Opatrenia IROP:
ŠC 5.1.1 - oprávnená aktivita - 
zakladanie nových a podpora 
existujúcich mikro a malých 
podnikov, samostatne zárobkovo 
činných osôb, družstiev 

Iné opatrenia:

Strategický cieľ č.3
Budovanie kapacít a rozvoj občianskej spoločnosti v regióne,

vrátane vytvárania a udržiavania pracovných miest, 
sociálneho začleňovania marginalizovaných  skupín obyvateľstva 

vrátane marginalizovaných rómskych komunít 

Priorita 1:
Podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility pracovnej sily

Špecifický cieľ č. 1: 
6A - Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
Opatrenia PRV:
6 – Rozvoj poľnohospodárskych 

Opatrenia IROP:
ŠC 5.1.1 - oprávnená aktivita - 

Iné opatrenia:
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podnikov a podnikateľskej 
činnosti 
Podopatrenia PRV:
6.4 - Podpora na investície do 
vytvárania a rozvoja 
nepoľnohospodárskych činností

zakladanie nových a podpora 
existujúcich mikro a malých 
podnikov, samostatne zárobkovo 
činných osôb, družstiev

Strategický cieľ č. 4
Zvýšenie kvality a bezpečnosti vybavenosti a fyzickej regenerácie vidieckych oblastí

Priorita 1:
Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii

Špecifický cieľ č. 1: 
6B -Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Zlepšenie  udržateľných  vzťahov  medzi  vidieckymi  rozvojovými  centrami  a  ich  zázemím  vo  verejných
službách a vo verejných infraštruktúrach
Opatrenia PRV:
7 – Základné služby a obnova 
dedín vo vidieckych oblastiach 
Podopatrenia PRV:
7.2 - Podpora na investície do 
vytvárania, zlepšovania alebo 
rozširovania všetkých druhov 
infraštruktúr malých rozmerov 
vrátane investícií do energie z 
obnoviteľných zdrojov a úspor 
energie,
7.4 - Podpora na investície do 
vytvárania, zlepšovania alebo 
rozširovania miestnych 
základných služieb pre vidiecke 
obyvateľstvo vrátane voľného času
a kultúry a súvisiacej 
infraštruktúry,

Opatrenia IROP:
ŠC 5.1.2 - oprávnená aktivita -  
rozvoj základnej infraštruktúry v 
oblastiach: dopravné prepojenie a 
dostupnosť sídiel, sociálne služby 
a komunitné služby, infraštruktúra
vzdelávania

Iné opatrenia:

Priorita 2:
Efektívna činnosť MAS

Špecifický cieľ č. 2: 
Koordinácia a administratívne zabezpečenie stratégie CLLD
Opatrenia PRV:
-
-

Opatrenia IROP:
ŠC 5.1.1 - oprávnená aktivita 
- financovanie prevádzkových 
nákladov MAS spojených s 
riadením uskutočňovania stratégií 
CLLD - (chod MAS)
- financovanie prevádzkových 
nákladov MAS spojených s 
riadením uskutočňovania stratégií 
CLLD - náklady súvisiace s 
oživovaním stratégie (animácie)

Iné opatrenia:
-
-
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4.4. Integrované znaky stratégie CLLD

Stratégia uvádza základný súbor integračných opatrení a konkretizáciu ich aplikácie na

úrovni územia, medzi prioritami/špecifickými cieľmi, i v rámci konkrétnych opatrení,

zdrojov. Integrácia zahŕňa a popisuje aj možnosti spolupráce na rôznych úrovniach.

V súlade  s nariadením  (EÚ)  č.  1303/2013  sa   CLLD  bude  vykonávať  pomocou

„integrovaných znakov stratégie“ a „viacsektorových oblastných stratégií miestneho rozvoja“.

V stratégii CLLD sa neprikladá všetkému rovnaká váha, a nesnaží sa riešiť všetko naraz.MAS

si vybrala a zamerala sa na ciele a činnosti, ktoré majú najväčšiu šancu spôsobiť zmeny, ktoré

chcú  dosiahnuť.  MAS  stratégiu  CLLD  navrhla  tak,  aby  pridávala  hodnotu  tomu,  čo  už

existuje a mobilizovala maximálnu podporu okolo tohto zámeru.

Pri riešení integrovaného prístupu stratégie CLLD:

 sa začalo s jednou alebo viacerými otázkami, témami, problémami alebo cieľovými

skupinami,  ktoré  mobilizujú  komunitu,  a   ich  umiestnením  do  širšej  súvislosti  a

budovania  vonkajšieho  spojenia  s  ostatnými  odvetviami  a  subjektmi,  ktoré  môžu

ovplyvniť situáciu; 

 budovali  vertikálne  spojenia  v  rámci  odvetví  a  dodávateľských  reťazcov,  ako  aj

horizontálne spojenia medzi odvetviami; 

 spojili znevýhodnené oblasti s oblasťami príležitostí;

 budovali  spojenia  medzi  miestnymi,  regionálnymi  a  vnútroštátnymi  úrovňami

riadenia,

 zabezpečili  postupné  vykonávanie  rôznych  miestnych  podporných  opatrení  v

špecifickom  poradí  a  ich  zosúladenie,  aby  dosahovali  rovnaké  strategické  ciele

(nadväznosť/doplnkovosť  jednotlivých  projektov  aj  s ohľadom na  iné  aktivity,  iné

zdroje a pod.);

 vytypovali časti územia, kde by sa koncentrovali/integrovali investície.

60



V súlade  s  Partnerskou  dohodou  je  hlavnou  úlohou  územnej  koncentrácie  pre  jednotlivé

tematické ciele členenie územia podľa jeho charakteru, funkčnosti a rozvojového potenciálu,

ako  predpokladu  pre  smerovanie  investícií  do  riešenia  špecifických  problémov  regiónu  s

efektívnym využitím miestneho potenciálu a zdrojov. V súvislosti s realizáciou plánovaných

opatrení  je  predpoklad  komplementárneho  zabezpečenia  integrovaného  charakteru  a

komplexných riešení plánovaných opatrení financovaných z PRV a IROP. 

Z  pohľadu  regionálneho  prístupu,  je  strategickým  cieľom  stratégie  CLLD  zabezpečovať

implementovanie investičných priorít do priestorov, ktoré majú najvyšší rozvojový potenciál

pre  danú  prioritnú  oblasť.  Cieľom  je  integrovať  investičné  aktivity  tak,  aby  sa  stali

multiplikátormi  ďalšieho rozvoja  danej  MAS, ako aj  rozvoja  k  nej  priľahlého územia.Pri

integrovanom rozvoji vidieka v programovom období 2014 – 2020 zavádza Európska komisia

možnosť využitia finančných prostriedkov z ďalších fondov EÚ tzv. multifinancovanie cez

miestny  rozvoj  vedený  komunitou  (CLLD),  pričom prístup  LEADER je  jeho  integrálnou

súčasťou.  Fondy  EÚ  zahrnuté  v Partnerskej  dohode  sa  nazývajú  súborne  Európske

štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), ktorých spoločné pravidlá upravuje nariadenie (EÚ) č.

1303/2013. V podmienkach SR budú do tohto integrovaného rozvoja zapojené  nasledovné

fondy: EPFVR a EFRR. MAS bude implementovať multifondový prístup na úrovni stratégie

CLLD, ktorá bude financovaná z obidvoch fondov.

Uplatnenie  prístupu  CLLD  ako  nástroja  pre  integrovaný  prístup  k  územnému  rozvoju  je

špecifikovaný v Partnerskej  dohode SR 2014 – 2020,  a  to  z  pohľadu prioritných oblastí,

cieľového územia, plánovaného rozpočtu pre každý EŠIF, rozsahu stratégií miestneho rozvoja

a  administratívneho  zabezpečenia  CLLD.  Tento  prístup  je  zameraný  na  osobitné

subregionálne oblasti  a uskutočňovaný je prostredníctvom integrovaných a viacsektorových

oblastných stratégií miestneho rozvoja so zreteľom  na miestne potreby a možnosti. 

Podpora  CLLD z  príslušných  EŠIF  musí  byť  jednotná  a  koordinovaná,  a  preto  stratégia

miestneho rozvoja musí vychádzať z ustanovení uvedených v Partnerskej dohode SR 2014 –

2020 berúc do úvahy špecifiká jednotlivých fondov, ktoré sú stanovené v rámci príslušných

programov  -  Program  rozvoja  vidieka  (opatrenie  LEADER)  a  Integrovaný  regionálny

operačný program (prioritná os CLLD).
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V stratégii CLLD sa pristupuje k uplatneniu integrovaného prístupu tak, aby stanovená vízia,

ciele  a  priority  čo  najvýraznejšie  prispievali  k  cieľom  stratégie  Európa  2020,  PRV  SR

2014 -2020, IROP 2014 - 2020. Predpokladom uplatnenia integrovaného prístupu je zlepšenie

mechanizmov strategického plánovania  a  rozhodovania za priamej  účasti  a zodpovednosti

aktérov  územného  rozvoja  formou  MAS,  a  to  s  dôrazom  na  konkurencieschopnosť,

zamestnanosť,  inovácie,  sociálne  začleňovanie  marginalizovaných  skupín  obyvateľstva,

vrátane marginalizovaných rómskych komunít, a v neposlednom rade aj na životné prostredie.

Pre  účely  implementácie  integrovaného  prístupu  sú  základnými  východiskami  strategické

dokumenty v oblasti  regionálneho rozvoja a  územného plánovania.  Hlavnou úlohou MAS

pre  jednotlivé  ciele  je  členenie  územia  podľa  jeho  charakteru,  funkčnosti  a  rozvojového

potenciálu,  ako predpokladu pre smerovanie investícií  do riešenia špecifických problémov

územia MAS s efektívnym využitím miestneho potenciálu a zdrojov. V programovom období

2014  -  2020  došlo  k podstatnému  rozšíreniu  okruhu  podporovaných  aktivít  a žiadateľov

pôsobiacich na území MAS, predovšetkým z podnikateľského a neziskového sektora, ktorí

podstatne zvyšujú absorpčnú schopnosť územia MAS pre čerpanie zdrojov PRV a IROP. To

vytvára  priestor  pre  realizáciu  väčšieho  množstva  projektov  založených  na  integrovanom

princípe,  vďaka  využitiu  nástroja  CLLD a možnosti  využitia  prostriedkov  PRV a   IROP.

Integrovaný prístup k územnému rozvoju je založený na zapojení regionálnych a miestnych

aktérov  do  riešenia  problémov,  a  je  dôležitým  prvok  endogénneho  rozvoja.Využívanie 

endogénnych zdrojov riadené miestnou komunitou prinesie efekt v podobe zvýšenia kvality

života, nárastu zamestnanosti, dosiahnutia vyššej pridanej hodnoty. 

Stratégia uvádza základný súbor integračných opatrení a konkretizáciu ich aplikácie na

úrovni územia, medzi prioritami/špecifickými cieľmi, i v rámci konkrétnych opatrení,

zdrojov. Integrácia zahŕňa a popisuje aj možnosti spolupráce na rôznych úrovniach.

LEADER  ako  nástroj  integrovaného  územného  rozvoja  na  miestnej  úrovni  bude  priamo

prispievať k vyváženému územnému rozvoju vidieckych oblastí, čo je  jeden zo základných

cieľov politiky rozvoja vidieka. Integrovaný rozvoj vidieka má vychádzať z vnútra vidieckych

oblastí  za  účasti  zástupcov  obcí,  podnikateľov,  farmárov  a  ostatných  aktérov  vidieka

(zástupcovia 3 sektorov: občiansky, podnikateľský, verejný – miestna samospráva). Stratégia

CLLD  sa  zameriava  na  prílev  finančných  prostriedkov  najmä  do  podnikateľskéhoa

občianskeho sektora. Stratégia CLLD prispieva k riešeniu problémov spojených s lokálnou

a dlhodobou nezamestnanosťou, kedy práve prístupom zdola nahor je možné identifikovať
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potreby v danom území aj v oblasti tvorby pracovných miest a sociálnych inovácií. Stratégia

CLLD  tak  v prvom  rade  prispeje  k zvýšeniu  rastu  a zamestnanosti,  k inklúzii

marginalizovaných  skupín,  k rozvoju  inovácií,  ako  aj  k mobilizácii  lokálnych  zdrojov

i zvýšenia konkurencieschopnosti.

4.5. Inovatívne znaky stratégie CLLD

Stratégia  konkretizuje  inovatívne  znaky  vo  vzťahu  k plánovaným  opatreniam,

fungovaniu a riadeniu partnerstva a MAS, spolupráce medzi jednotlivými aktérmi na

miestnej,  resp.  regionálnej  úrovni  pri  využívaní  a vývoju  inovatívnych  prvkov.

Inovatívne  znaky  sú  stratifikované  podľa  relevantných  cieľových  skupín.Opatrenia

predpokladajú aj využívanie technologických inovácií.

Inovácia v rámci  CLLD neznamená iba výskum a vývoj na vysokej úrovni. Odôvodnenie

inovačného charakteru stratégie je v skutočnosti úzko spojené s otázkou „čo chce komunita

zmeniť?“  Stratégia  CLLD  je  vzhľadom  na  svoj  miestny  charakter  pomerne  malá,nemá

potenciál  naraz  zmeniť  životné  podmienky  pre  všetkých  ľudí,  takže  sa  zameriavana  také

činnosti, ktoré majú na miestny rozvoj multiplikačné účinky. Namiesto využívania všetkých

dostupných  obmedzených  zdrojov  na  uspokojenie  potrieb  sa  na  problémy  a  príležitosti

nahliada novým spôsobom a preskúmava nové odpovede, ktoré môžu viesťk dlhodobejším a

udržateľnejším riešeniam. 

Inovatívne  znaky  stratégie  CLLD  vo  vzťahu  k  riešeniu  miestnych  problémova  ich

príspevok  k  naplneniu  cieľov  stratégie  CLLD,  resp.  opatrení,  cieľových  skupín,

fungovaniu a riadeniu partnerstva a MAS a konkretizovanie  spôsobu implementácie

inovačných znakov/prístupov

Inovácie v rámci stratégie CLLDsa netýkajú len technologických alebo výrobných procesov,

či zavádzania informačných a komunikačných technológií. Inovácie zahŕňajú aj nové služby,

nové výrobky. Inováciou sú aj nové prístupy pri rozvoji územia či aktívne zapájanie skupín,

ktoré doteraz stáli bokom verejného života, do rozhodovania o smerovaní regiónu. 

63



MAS  má  priestor  na  inovatívne  riešenia  pri  animovaní  územia  či  nových  spôsoboch

propagácie  územia.  Inšpiratívne  nápady  budú  prenášané  aj  prostredníctvom  spoluprácea

zdieľania skúseností,  či už na národnej alebo medzinárodnej úrovni. Stratégia CLLD dáva

priestor na realizovanie projektov s inovatívnym charakterom, v rámci ktorých budú môcť na

miestnej  úrovni  vznikať  napr.  experimentálne  pilotné  projekty.MAS  bude  musieť  často

budovať dôveru preukázaním, že vie uspokojiť aj určité krátkodobé základné potreby. CLLD

však má vďaka spojeniu rôznych zainteresovaných  strán v oblasti  a  vytvorenia  dialógu s

vonkajšími inštitúciami, ako sú univerzity, výskumné centrá a administratívy na vyššej úrovni

obrovský  potenciál  na  využitie  existujúcich  zdrojov  novými  a  kreatívnymi  spôsobmi.

Partnerstvá sa v optimálnom prípade môžu stať platformami pre sociálne inovácie, a následne

môžu využiť pákový efekt na získanie zdrojov a rozšírenie týchto inovácií. Úspešné nápadysa

potom môžu analyzovať, zdokumentovať a prenášať prostredníctvom rôznych sietí subjektov

CLLD na úrovni EÚ, regionálnej a vnútroštátnej úrovni. 

Inovácie zahrnuté vstratégii CLLD: 

 nové  výrobky,  služby,  technológie  alebo  postupy  a výrobné  procesy  v  miestnom

prostredí; 

 zavádzanie IKT (napr. ako súčasť podopatrení i aktivít);

 aplikácia  nových doteraz  nepoužívaných postupov v jednotlivých  krokoch prípravy

a implementácie stratégie CLLD;

 multiplikačnýúčinok na zmeny, ktoré chce komunita dosiahnuť; 

 zahŕňa jedna alebo viaceré menšie činnosti a prototypy alebo veľký hlavný projekt,

ktorý mobilizuje komunitu; 

 nové spôsoby mobilizácie a využívania existujúcich zdrojov a aktív komunity; 

 spolupráca medzi rôznymi subjektmi a odvetviami; 

 sociálne  inovácie,  ktoré  možno  rozšíriť  a  všeobecnejšie  uplatniť  prostredníctvom

výmeny, spolupráce a budovania sietí;

 navrhovanie a podporu pilotných projektov.

Metóda LEADER je inovatívny prístup pre rozvoj  vidieka  a  jeho politiku.  Jeho základná

myšlienka je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia, teda na

základe využívania endogénnych (vnútorných) zdrojov, pričom jedným so základných znakov

je  prístup  zdola  nahor.  Prístup  zdola  nahor,  ktorý  zapája  miestne  spoločenstvá  a  pridáva
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hodnotu miestnym zdrojom možno pokladať za novú cestu k miestnemu rozvoju, vytváraniu

pracovných miest a podnikov vo vidieckych oblastiach. 

MAS  prostredníctvom  prístupu  LEADER začala  experimentálnym  spôsobom na  miestnej

úrovni spájať rôzne projekty a myšlienky, aktérov i zdroje a ukázala sa ako ideálny nástroj

rozširovania  príležitostí  pre  územie.  Za  dôležitú  pridanú  hodnotu  tohto  nástroja  možno

považovať práve spôsob, akým tento prístup prispieva k rozvoju územia, t. z. prostredníctvom

aktívnych  ľudí,  ktorí  svoje  územie  a  obyvateľov  dôkladne  poznajú,  sa  v  území  podarí

realizovať projekty menšieho charakteru,  ktoré by sa často krát  prostredníctvom dopytovo

orientovaných  výziev  ani  nerealizovali.  LEADER  ako  nástroj  integrovaného  územného

rozvoja  na  miestnej  úrovni  bude  priamo  prispievať  k vyváženému  územnému  rozvoju

vidieckych  oblastí,  čo  je  jeden  zo  základných  cieľov  politiky  rozvoja  vidieka.  Stratégia

CLLD prispieva k riešeniu problémov spojených s lokálnou a dlhodobou nezamestnanosťou,

kedy práve prístupom zdola nahor je možné identifikovať potreby v danom území aj v oblasti

tvorby pracovných miest a sociálnych inovácií, a tak v prvom rade prispeje k zvýšeniu rastu

a zamestnanosti, k inklúzii marginalizovaných skupín, k rozvoju inovácií, ako aj k mobilizácii

lokálnych zdrojov.

Inovácie sú jednou z podmienok zlepšenia konkurencieschopnosti a ako je uvedené v  SWOT

analýze, ktorá je v súlade s riešením miestnych problémov, tak zavádzaním inovácií v rámci

jednotlivých  priorít  by  sa  malo  prispieť  k  napĺňaniu  cieľov  stratégie  CLLD,

resp. opatrení, cieľových skupín, fungovaniu a riadeniu partnerstva a MAS, a týmzvýšeniu

produktivity  výrobných  faktorov  a pridanej  hodnoty  v  prvovýrobe  a spracovaní,  lepšej

integrácii výrobcov do potravinového reťazca, zvýšeniu účinnosti zdrojov, zlepšeniu ochrany

pôdy, obnoveniu a zachovaniu biodiverzity a ekosystémov. Inovácie ako prierezová priorita

stratégie EÚ 2020 sa v rámci pôdohospodárstva a rozvoja vidieka týka všetkých priorít PRV

SR 2014 – 2020. Stratégia CLLD kladie dôraz najmä na inovácie smerujúce k inovatívnym

investíciám  podporených  v rámci  opatrenia  6  a  opatrenia  7  i  špecifického  cieľa  5.1.1  a

špecifického cieľa 5.1.2, prostredníctvom ktorých sa budú zavádzať nové výrobné postupy

a/alebo nové produkty, inovácie týkajúce sa vývoja trhových noviniek (produktov) vrátane

inovatívnych systémov zabezpečovania kvality (technológií a postupov) podporených v rámci

opatrenia  6  a  opatrenia  7  i  špecifického  cieľa  5.1.1  a  špecifického  cieľa  5.1.2

ako  i  postupné  zavádzanie  systémových  inovácií  v oblasti  ochrany  pôdy,  zlepšenia  stavu

biodiverzity  a využitia  OZE,  v rámci  integrovaných  projektov  regionálneho  charakteru
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v oblastiach  regionálnych  zdravých  potravín,  efektívneho  využívania  prírodných  zdrojov,

malého a stredného podnikania prípadne sociálnych inovácií v rámci aktívneho starnutia. 

Okrem  inovácií  smerujúcich  k  inovatívnym  technológiám  stratégia  CLLD  plánuje

s realizáciou inovatívnych prvkov pri fungovaní, riadení partnerstva MAS, spolupráce medzi

jednotlivými aktérmi na miestnej, resp. regionálnej úrovni. 

Inovatívne  znaky  stratégie  CLLD  sú  stratifikované  podľa  relevantných  cieľových

skupín  pri  definovaní  jednotlivých  opatrení  v  akčnom  pláne,  ktoré  prispievajú  k

naplneniu  špecifických  cieľov.  Stratégia  konkretizuje  inovatívne  znaky  vo  vzťahuk

plánovaným opatreniam, fungovaniu a riadeniu partnerstva a MAS, spolupráce medzi

jednotlivými  aktérmi  na  miestnej,  resp.  regionálnej  úrovni  pri  využívaní  a  vývoju

inovatívnych prvkov. 

Opatrenia a špecifické ciele predpokladajú aj využívanie technologických inovácií.Navrhnutá

stratégia  CLLD kladie dôraz aj na bodové zvýhodnenie projektov zahrňujúcich inovatívne

investície.
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5. Implementačný rámec *

5.1. Popis riadiaceho a implementačného procesu

5.1.1. Riadiaci proces - organizačná štruktúra MAS

Popis orgánov MAS 

Orgány MAS sú popísané v zmysle kapitoly 6.1.4 Systému riadenia CLLD, kde je uvedená

minimálna povinná štruktúra orgánov.

Pre  správnu  implementáciu  nástroja  CLLD/LEADER  je  vytvorená  nasledovná  štruktúra

orgánov: 

 Najvyšší orgán,

 Výkonný orgán,

 Výberová komisia,

 Monitorovací výbor MAS ,

 Štatutárny orgán,

 Kontrolný orgán.

Najvyšší orgán

Najvyšší  orgán  združenia  je  valné  zhromaždenie  tvorené  zo  všetkých  členov  združenia,

pričom pomer hlasovacích práv každej záujmovej skupiny nesmie byť vyšší ako 49%. 

Najvyšší orgán vykonáva napr. nasledovné činnosti: 

a) schvaľuje stanovy, interné riadiace dokumenty, ich zmeny a doplnky; 

b) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu; 

c) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení; 

d) volí  a odvoláva členov výkonného orgánu a kontrolného orgánu; ,monitorovacieho

výboru (pokiaľ ich nevolí výkonný orgán) a štatutárny orgán (pokiaľ si ho spomedzi
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seba nevolí výkonný orgán)

e) schvaľuje stratégiu CLLD a jej aktualizáciu; 

f) rozhoduje  o  zániku  združenia  zlúčením  s  iným  občianskym  združením  alebo

dobrovoľným  rozpustením.  V  prípade,  ak  dôjde  k  zániku  občianskeho  združenia

rozpustením  alebo  zlúčením  s  iným  občianskym  združením  počas  doby  platnosti

zmluvy  o  poskytnutí  NFP  na  chod  MAS,  občianske  združenie  je  povinné  vrátiť

čerpané finančné prostriedky z EPFRV resp. EFRR; 

g) a iné v súlade so stratégiou CLLD. 

Pri hlasovaní má každý člen najvyššieho orgánu jeden hlas (1 člen = 1 hlas).

Najvyšší orgán je schopný uznášať sa, ak sú prítomní členovia MAS, ktorí majú nadpolovičnú

väčšinu všetkých hlasov MAS; t.j. viac ako 50 % všetkých hlasov (bez ohľadu na príslušnosť

k  záujmovým skupinám).  Táto  podmienka  sa  musí  dodržiavať  len  pri  plnení  úloh,  ktoré

súvisia s CLLD/LEADER  a implementáciou stratégie CLLD. 

Na prijatie  rozhodnutia  je  potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov MAS

(bez ohľadu na príslušnosť k záujmovým skupinám). 

Výkonný orgán

Výkonným  orgánom združenia je  výkonný výbor,  ktorý je  za svoju činnosť zodpovedný

najvyššiemu orgánu a vykonáva činnosti v súlade so stanovami a internými vykonávacími

predpismi MAS. V rámci svojich kompetencií vykonáva napr. nasledovné činnosti:

a) riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu; 

b) volí spomedzi seba a odvoláva štatutárny orgán - predsedu; 

c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné

materiály na tieto rokovania; 

d) zodpovedá za vypracovanie a implementáciu stratégie CLLD a jej aktualizáciu; 

e) zriadi výberovú komisiu MAS;  

f) zriadi monitorovací výbor MAS (pokiaľ túto činnosť nevykonáva najvyšší orgán)

g) menuje manažéra MAS; 

h)volí a odvoláva členov výberovej komisie MAS a schvaľuje jej štatút; 

i) a iné stanovené v stratégii CLLD;

j)schvaľuje prijatie nových členov;
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k)schvaľuje  uzavretie  zmlúv  s  inými  právnickými  a  fyzickými  osobami,  ako  aj

s inými organizáciami;

l)predkladá zmeny stanov na schválenie najvyššiemu orgánu;

m)poveruje iné osoby na konanie v mene MAS na presne stanovený účel;

n)podáva návrh najvyššiemu orgánu na odvolanie člena výkonného orgánu;

o)schvaľuje pracovný a organizačný poriadok MAS;

Členská základňa výkonného orgánu musí byť zastúpená každou záujmovou skupinou.

Výkonný orgán zriadi svoju Kanceláriu na zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov

ako aj manažovanie činnosti MAS a realizáciu úloh združenia. Na čele Kancelárie je manažér

MAS menovaný výkonným orgánom. 

Výkonný orgán má minimálne  7 členov.Členovia  výkonného výboru sa volia  na obdobie

štyroch rokov. Opakovaná voľba člena výkonného výboru je možná. 

Počet členov výkonného výboru je nepárny.

Pri hlasovaní má každý člen výkonného orgánu jeden hlas (1 člen = 1 hlas).

Výkonný orgán je schopný uznášať sa, ak sú prítomní členovia výkonného orgánu, ktorý majú

nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov výkonného orgánu; t.j. viac ako 50 % všetkých hlasov

(bez ohľadu na príslušnosť k záujmovým skupinám). 

Na  prijatie  rozhodnutia  je  potrebná  nadpolovičná  väčšina  hlasov  prítomných  členov

výkonného orgánu (bez ohľadu na príslušnosť k záujmovým skupinám). 

Členstvo vo výkonnom orgáne je nezlučiteľné s členstvom vo výberovej komisii, kontrolnom

orgáne a monitorovacom výbore združenia.

Mandát  člena výkonného orgánu zaniká  uplynutím funkčného obdobia,  odstúpením člena,

úmrtím, alebo odvolaním najvyšším orgánom. Pri ukončení funkcie člena výkonného orgánu

z  akéhokoľvek  dôvodu  môže  výkonný orgán  kooptovať  nového  člena  výkonného  orgánu

z  radov  členov  MAS  do  doby  najbližšieho  konania  valného  zhromaždenia.  Členstvo  vo

výkonnom orgáne je čestné a činnosť členov výkonného orgánu nie je honorovaná.

Výberová komisia 

Výberová  komisia  MAS  v  zmysle  čl.  34  ods.  3,  písm.  c)  a  f)  všeobecného  nariadenia

vykonáva  výber  projektových  zámerov/ŽoNFP/ŽoPr  podľa  poradia  ich  prínosu  k  plneniu

cieľov a zámerov stratégie CLLD a stanovuje výšku podpory. 

Výberová komisia vykonáva nasledovné činnosti: 

a) zabezpečí proces posúdenia projektových zámerov (ak relevantné)/hodnotenia ŽoNFP/

b) posudzuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve; 
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        c)  prideľuje body jednotlivým projektovým zámerom (ak relevantné)/
d)  stanoví poradie od  najvyššie umiestnenej   ŽoNFP spĺňajúcej všetky podmienky  poskytnutia   

príspevku  po najnižšie umiestnenú ŽoNFP spĺňajúcu všetky podmienky poskytnutia                  
príspevku prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné) a tona základe výsledkov/odborného 
hodnotenia 

e)vykoná  výber  projektových  zámerov  (ak  relevantné)/ŽoNFP/ŽoPr  berúc  do  úvahy

ustanovenia  kapitoly 8a 9 ,resp. kapitoly 11

f)

navrhne PPA pre jednotlivé ŽoNFP vydanie príslušného rozhodnutia (rozhodnutie
 o schválení/neschválení ŽoNFP, rozhodnutie o zastavení konania) podľa zákona
 o príspevku z EŠIF;

      g)  schvaľuje/odporúča, resp. neschvaľuje/neodporúča vydanie hodnotiacej správy

           pre projektové zámery (ak relevantné); 

h)  vypracuje /záverečnú správu výzvy projektového zámeru ŽoNFP/ ; v rámci PRV SR

2014-2020.

      i) stanovuje výšku podpory NFP pre jednotlivé ŽoNFP/;

      j) vypracuje návrh hodnotiacej správy pre projektové zámery (ak relevantné);

k) schvaľuje/odporúča,  resp.  neschvaľuje/neodporúča  ŽoPr  na  financovanie  z IROP i)

vypracuje návrh hodnotiacej správy pre projektové zámery (ak relevantné); 

Výberová komisia je v rámci IROP menovaná iba v prípade rovnakého počtu bodov predmetnej
výzvy. Výberová komisia aplikuje rozlišovacie hodnotiace kritéria a stanoví poradie ŽoPr
od najvyššie umiestnenej ŽoPr (ktorá najvyššou mierou napĺňa ciele stratégie CLLD) spĺňajúcej
všetky podmienky poskytnutia príspevku po najnižšie umiestnenú ŽoPr spĺňajúcu všetky
podmienky poskytnutia príspevku.
V prípade, kedy výberová komisia aplikuje rozlišovacie kritériá, vypracuje Protokol o výbere
ŽoPr, s uvedením výšky odporúčaného príspevku, poradia ŽoPr a zoznamu ŽoPr odporúčaných

na neschválenie.

Výberová komisia má minimálne3členov. Počet členov musí byť vždy nepárny. 

MAS môže okrem riadnych členov menovať aj náhradníkov členov výberovej komisie. 

Zasadania výberovej komisie zvoláva jej predseda, ktorého volia členovia komisie spomedzi

seba.

Spôsob voľby/odvolania, výber členov výberovej komisie MAS a vykonávané činnosti musia

byť stanovené v stratégii CLLD. 
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Člen výberovej komisie nemusí pôsobiť (mať trvalé, prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo

prevádzku) v území MAS. 

Pre jednu výzvu bude stanovená jedna výberová komisia. 

Výkonný orgán MAS menuje vždy novú výberovú komisiu pre každú výzvu na predkladanie

projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr, pričom  jednotliví členovia sa môžu opakovať. 

V  rámci  jednej  výzvy  môže  byť  menovaná  len  jedna  výberová  komisia  na  celú  výzvu,

výnimkou môže byť len výmena členov z opodstatnených dôvodov. Opodstatnenými dôvody

sú  najmä  konflikt  záujmov,  úmrtie  člena  výberovej  komisie,  jeho  dlhodobá  pracovná

neschopnosť alebo nečinnosť a pod. 

Pri hlasovaní má každý člen výberovej komisie jeden hlas (1 člen = 1 hlas).

Výberová komisia  pri  každom hlasovaní  o  výbere  projektov  musí  dodržiavať  podmienku

v  zmysle  všeobecného  nariadenia,  čl.  34,  ods.  3,  písm.  b)  t.j.  minimálne  50  %  hlasov

rozhodnutí o výbere projektov patrí partnerom, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy.  Pokiaľ

výberová  komisia  nemá  inú  rozhodovaciu  právomoc  ako  hlasovanie  o  výbere  projektov,

nemusí plniť podmienku ods. 1.4 stanov MAS. 

Výberová komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní všetci členovia výberovej komisie.

Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov výberovej

komisie. 

Členstvo vo výberovej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom orgáne, kontrolnom

orgáne,a monitorovacom výbore združeniaa     s     funkciou štatutárneho orgánu MAS  

.  Členstvo  vo  výberovej  komisii  je  čestné  a činnosť  členov  výberovej  komisie  nie  je

honorovaná.

Monitorovací výbor MAS

Monitorovací  výbor  MAS  je  orgánom,  ktorý  vykonáva  najmä  vyhodnotenie  výstupov

a  výsledkov  a  monitorovanie  realizácie  projektov  v  rámci  stratégie  CLLD,

pripravuje  a vypracováva správy o implementácii stratégie, správy o monitoringu za ročné

obdobie a pod. v zmysle ustanovení kapitoly 10 Systému riadenia CLLD. 

Monitorovací  výbor  MAS  na  svojom  prvom  zasadnutí  stanoví  rozsah  činnosti.

Rozsah  činnosti  Monitorovacieho  výboru  MAS  podlieha  schváleniu  najvyššiemu  orgánu

alebo výkonnému orgánu.

Členstvo v monitorovacom výbore MAS je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom orgáne,

výberovej komisii, kontrolnom orgáne združenia.

Pri hlasovaní má každý člen monitorovacieho výboru MAS jeden hlas (1 člen = 1 hlas).

Počet členov monitorovacieho výboru MAS je nepárny. 
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Minimálny počet členov monitorovacieho výboru MAS je 3. 

Monitorovací  výbor  MAS  je  schopný  uznášať  sa,  ak  sú  prítomní  všetci  členovia

monitorovacieho výboru MAS.

Na  prijatie  rozhodnutia  je  potrebná  nadpolovičná  väčšina  hlasov  prítomných  členov

monitorovacieho výboru MAS. 

Členovia monitorovacieho výboru MAS sa volia na obdobie štyroch rokov. 

Opakovaná voľba člena monitorovacieho výboru MAS je možná. Členstvo v monitorovacom

výbore je čestné a činnosť členov monitorovacieho výboru MAS nie je honorovaná.

Štatutárny orgán 

a) Štatutárnym orgánom združenia je predseda, ktorý vystupuje v mene MAS navonok

a podpisuje zmluvy. 

       b) schvaľuje harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov/ ŽoNFP/ŽoPr;
       c) schvaľuje výzvu na predkladanie projektových zámerov/ ŽoNFP/ŽoPr;
     d) schvaľuje zrušenie/zmenu výzvy na predkladanie projektových zámerov/ŽoNFP/ŽoPr.

Vo vzťahu k PRV SR 2014 – 2020 predkladá na PPA záverečnú správu z výzvy na predkladanie
projektového zámeru (pri uplatnení dvojkolového systému)/ŽoNFP

Vo vzťahu  k  PRV  SR 2014  –  2020  predkladá  na  PPA  Protokol  o  výbere  projektových

zámerov/žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020. 

Vo vzťahu k IROP predkladá  na  RO pre  IROP Protokol  o  výbere  žiadosti  o  nenávratný

finančný príspevok /ŽoPr z IROP.

Štatutárny  orgán združenia  môže  poveriť  iného člena  MAS zastupovaním v konaní  MAS

na základe úradne overeného písomného splnomocnenia.

Predsedu volí a odvoláva výkonný výbor MAS spomedzi svojich členov. 

Funkcia predsedu MAS je čestná a jeho činnosť nie je honorovaná

Kontrolný orgán

Kontrolným orgánom združenia  je  revízna  komisia,  ktorá  vykonáva napríklad  nasledovné

činnosti: 

a) je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu; 

b) členstvo  v  kontrolnom  orgáne  je  nezlučiteľné  s  členstvom  v  orgánoch  združenia,

okrem členstva v najvyššom orgáne; 

c) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje príslušné orgány MAS na nedostatky

a navrhuje opatrenia na ich odstránenie; 

d) kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov. 
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Členov revíznej  komisie  volí  najvyšší  orgán na obdobie štyroch rokov. Opakovaná voľba

člena revíznej komisie je možná. Počet členov revíznej komisie je nepárny a má minimálne

3 členov.

Členstvo v kontrolnom orgáne je nezlučiteľné s členstvom vo výkonnom orgáne, výberovej

komisii, monitorovacom výbore MAS.

Revízna komisia  volí zo svojho stredu predsedu revíznej komisie. 

Pri hlasovaní má každý člen kontrolného orgánu jeden hlas (1 člen = 1 hlas).

Kontrolný orgán je schopný uznášať sa, ak sú prítomní všetci členovia kontrolného orgánu.

Na  prijatie  rozhodnutia  je  potrebná  nadpolovičná  väčšina  hlasov  prítomných  členov

kontrolného orgánu.  Členstvo v kontrolnom orgáne je čestné a činnosť členov kontrolného

orgánu nie je honorovaná.

Štruktúra orgánov MAS a definovanie ich úloh, zodpovedností, právomocí je popísaná

aj v Stanovách MAS  v súlade s kapitolou 6.1.4 Systému riadenia CLLD.                 

Stanovy MAS boli  schválené najvyšším orgánom MAS a registrované Ministerstvom

vnútra a tvoria prílohu č. 9 stratégie CLLD.

Všetky  orgány  MAS:  Najvyšší  orgán,  Výkonný  orgán,  Monitorovací  výbor  MAS,

Štatutárny orgán, Kontrolný orgán okrem Výberovej komisie sú personálne obsadené.

Pri zložení jednotlivých orgánov MAS je splnená a dodržaná podmienka v zmysle čl. 32,

ods.2,  písm  b)  Nariadenia  Európskeho  parlamentu  a  Rady  (EÚ)  č.  1303/2013,

kde  v  orgánoch  MAS  na  úrovni  rozhodovania  nemajú  ani  orgány  verejnej  moci,

ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv.

Kancelária MAS

Výkonný orgán zriadi svoju Kanceláriu na zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov

ako aj manažovanie činnosti MAS a realizáciu úloh združenia. 

Na čele Kancelárie je manažér MAS menovaný výkonným orgánom. 

Manažér MAS je povinný zúčastňovať sa zasadnutí výkonného orgánu s hlasom poradným. 

Kancelária pracuje na základe pracovného a organizačného poriadku schváleného výkonným

orgánom. 

Administratívu a realizáciu úloh združenia zabezpečuje manažér MAS a ostatní zamestnanci
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MAS, ktorí môžu byť členmi len najvyššieho orgánu. 

Osoby s funkciou manažéra MAS môžu túto funkciu vykonávať  max. pre dve MAS podľa

príslušnosti jednotlivých fondov v rámci chodu MAS.

Kvalifikačné predpoklady manažéra MAS (získané vzdelanie a odborná prax) sa preukazuje

profesijným životopisom a inými kópiami dokladov o vzdelaní,  prípadne ďalšími kópiami

relevantných certifikátov (len kópie bez úradného overenia). 

Požiadavky na výber pozície manažéra MAS budú uvedené aj v zmluve o poskytnutí NFP. 

Manažér MAS sa počas fungovania MAS môže meniť pod podmienkou, že budú zachované

požiadavky  na  výber  manažéra  MAS  uvedené  v  stratégii  CLLD,  ktoré  budú  uvedené

v zmluve  o  poskytnutí  NFP.  MAS musí  mať  vybraného manažéra  najneskôr  do  podania

ŽoNFP  na  podopatrenie  19.4  Chod  MAS  a/alebo  ŠC  5.1.1  IROP  -  Financovanie

prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD.

Pracovné, tematické skupiny

K príprave stratégie CLLD boli zriadené skupiny:

 pracovná skupina: verejný sektor 

- Tematická skupina (oblasť): Ochrana a obnova životného prostredia, zvýšenie

kvality,  vybavenosti,  a  fyzickej  regenerácie  územia  MAS,  vytváranie

a  udržiavanie  pracovných  miest,  sociálne  začleňovanie  marginalizovaných

skupín obyvateľstva, vrátane marginalizovaných rómskych komunít

 pracovná skupina: súkromný sektor a občiansky sektor

- Tematická  skupina  (oblasť):  Zvýšenie  konkurencieschopnosti,  diverzifikácie

činností,  zavádzanie  inovácií,  ochrana  a  obnova  ekosystémov,  podpora

zamestnávania,  sociálneho  začleňovania  marginalizovaných  skupín

obyvateľstva, vrátane marginalizovaných rómskych komunít

Členov  pracovnej  skupiny:  verejný  sektor  tvoria  všetci  členovia  valného  zhromaždenia

zastupujúce verejný sektor. Členov pracovnej skupiny: súkromný a občiansky sektor tvoria

všetci členovia valného zhromaždenia zastupujúce súkromný a občiansky sektor. 

Úlohou  pracovných,  tematických  skupín  je  najmä  stanovenie  silných,  slabých  stránok,

ohrození  a  príležitostí  -  SWOT analýza,  identifikácia  potrieb,  hierarchizácia,  prioritizácia

potrieb,  určenie  cieľov,  priorít,  opatrení  vyplývajúcich  zo  SWOT  analýzy  a  identifikácii

potrieb, zohľadňujúce reálne možnosti územia  potrebných na dosiahnutie vízie MAS,ktorou

je Miestny rozvoj vedený komunitou s ohľadom na princípy inteligentného, udržateľného a
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inkluzívneho  rastu  pre  posilnenie  konkurenčnej  schopnosti,  inovácií,  zamestnanosti,

sociálneho začleňovania marginalizovaných skupín obyvateľstva vrátane marginalizovaných

rómskych  komunít,  s  dôrazom  na  racionálne  využívanie  prírodných  zdrojov  a  ochranu

životného prostredia.

Úlohy a zodpovednosti jednotlivých orgánov, subjektov a organizačných zložiek, spôsob

volenia, výberu jednotlivých zástupcov, spôsob zastupovania a delegovania

Úlohy MAS  v zmysle všeobecného  nariadenia  (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady

(EÚ) č. 1303/2013):

a) vypracovanie  a  vykonávanie  stratégie  CLLD,  kde  sú  uvedené  ciele,  opatrenia

a činnosti,  ktoré má v pláne realizovať na danom území v zmysle SWOT analýzy

(silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby) celého územia MAS; 

b) budovanie kapacít miestnych aktérov na vytváranie a uskutočňovanie operácií vrátane

podporovania  ich  schopností  na  riadenie  projektu  -  realizácia  seminárov,  školení,

konferencií, workshopov pre členov MAS a ďalších miestnych aktérov, zameraných

na rozširovanie ich vedomostí  a zručností  pri  vykonávaní  stratégie  CLLD a s  tým

spojených prác a pod.;

c) vypracovanie  nediskriminačného  a  transparentného  výberového  konania

a objektívnych kritérií výberu operácií, ktorými sa zabráni vzniku konfliktu záujmov,

čím sa zabezpečí,  aby aspoň 50 % hlasov rozhodnutí  o  výbere  patrilo  partnerom,

ktorí nie sú orgánmi verejnej správy, a umožní výber písomným konaním; 

d) zabezpečenie súladu so stratégiou CLLD pri výbere operácií tak, že sa tieto operácie

zoradia podľa ich prispievania k plneniu cieľov a zámerov tejto stratégie; 

e) príprava a uverejnenie výziev na predkladanie návrhov alebo konanie pre predkladanie

pokračujúcich projektov vrátane vymedzenia výberových kritérií; 

f) prijímanie a posudzovanie žiadostí o podporu; 

g)  výber  operácií  a  stanovenie  výšky  podpory  a  predloženie  návrhov  orgánu

zodpovednému za konečné overenie oprávnenosti pred schválením; 

h) monitorovanie vykonávania stratégie CLLD a podporovaných operácií a vykonávanie

špecifických hodnotiacich aktivít súvisiacich s touto stratégiou. 

Medzi ďalšie úlohy MAS patrí:

a) plní úlohy poskytovateľa v zmysle § 30 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF; 
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b) administratívna  činnosť  -  vedenie  zložiek  projektov  a  uchovávanie  dokladov

(archivácia),  aktualizácia  stratégie  CLLD,  vrátane  štúdií  a  analýz  dotknutej

oblasti/časti stratégie a územia a pod.; 

c) publicita a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD; 

d) sieťovanie a spolupráca s inými MAS, resp. subjektmi na vidieku; 

e) spolupráca s RO pre PRV SR 2014 - 2020, RO pre IROP, Národnou sieťou pre rozvoj

vidieka,  PPA  ako  aj  s  ďalšími  inštitúciami  v  súvislosti  s  riadením,  kontrolou

a monitorovaním realizácie nástroja CLLD. 

Úlohy  a zodpovednosti  jednotlivých  orgánov,  subjektov  a organizačných  zložiek,

spôsob  volenia,  výberu  jednotlivých  zástupcov,  spôsob  zastupovania  a delegovania,

sú definované a popísané v:

 Stanovách MAS, 

 Organizačnom poriadku MAS, 

 Pracovnom poriadku MAS, 

 Rozsahu činností monitorovacieho výboru, 

 Volebnom poriadku, 

 Smernici pre posúdenie projektových zámerov a  odborné hodnotenie ŽoNFP/ŽoPR,

 Smernici pre pracovné a tematické skupiny, 

 Štatúte výberovej komisie

Štatúty, interné riadiace dokumenty, interné smernice, stanovy MAS tvoria prílohu č. 9

stratégie CLLD.  

Povinné prílohy:

Príloha č. 7: Organizačná štruktúra MAS

Príloha č. 8: Personálna matica MAS    

Príloha č. 9: Štatúty, interné smernice, stanovy MAS 

5.1.2. Implementačný proces

MAS  v  zmysle  Systému  riadenia  CLLD  pre  programové  obdobie  2014  –  2020  v znení

neskorších  dodatkov  sa  rozhodla  uplatniť jednokolový  proces  schvaľovania  a  výberu

ŽoNFP/ŽoPr.
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Popis implementačného procesu

Implementačný proces bude realizovaný na úrovni PRV 2014 - 2020 a na úrovni  IROP

minimálne v troch rovinách:

a) Postupy vyhlásenia výzvy MAS

b) Postupy hodnotenia ŽoNFP/ŽoPr

c) Postupy výberu ŽoNFP/ŽoPr

Implementačný proces  je  popísaný v súlade s riadiacimi  dokumentami pre PRV SR

2014 - 2020  a IROP. Prehľad implementačného procesu je popísaný v Tabuľke č. 4

Implementačný proces.

Tabuľka č. 4:Implementačný proces

IMPLEMENTAČNÝ PROCES

a) POSTUPY VYHLÁSENIA VÝZVY MAS

PRV SR 2014 - 2020 IROP 2014 - 2020

 Postup  vyhlásenia  výzvy  na
predkladanie  ŽoNFP  bude  prebiehať
v súlade  so  Systémom  riadenia  CLLD
2014 - 2020 podkap. 9.1 a 9.4, v znení
neskorších doplnkov

 MAS pred zverejnením výzvy (v súlade
s indikatívnym  harmonogramom
výziev)  na  predkladanie  ŽoNFP  zašle
jej  návrh  na  schválenie  PPA
(mas@apa.sk) 

 PPA  predmetnú  výzvu  zašle  na
posúdenie  na  CKO   v zmysle  §2
nariadenia vlády                           č.
247/2016

 Po  schválení  výzvy  zo  strany  CKO,
PPA zabezpečí do troch pracovných dní
po doručení výzvy od MAS zverejnenie
na  svojom  webovom  sídle.  MAS  je
povinná  zverejniť  výzvu  na  svojej
webovej stránke

 Následne  MAS  zabezpečí  vykonanie
procesných  úkonov  s  prijímanými
ŽoNFP v súlade so Systémom riadenia
CLLD 2014 -2020 podkap. 9.5., v znení
neskorších  doplnkov  (napr.:  príjem,
registráciu,  formálnu  a vecnú  kontrolu

 Postup  vyhlásenia  výzvy  na
predkladanie  ŽoPr  bude
prebiehať  v súlade  so  Systémom
riadenia  CLLD  2014  -2020
podkap.  11.1,11.2  a11.3  v znení
neskorších doplnkov

 MAS zašle návrh znenia výzvy na
odsúhlasenie  na   RO pre  IROP,
v súlade  s
indikatívnym harmonogramom

 Po  odsúhlasení  MAS  zverejní
výzvu na svojej webovej stránke.
IROP  zabezpečí  zverejnenie
informácie  o zverejnení  výzvy
MAS na  svojom webovom sídle
s odkazom  na  webovú  stránku
MAS

 Následne  MAS  zabezpečí
vykonanie  procesných  úkonov
s prijímanými  ŽoPr v súlade so
Systémom riadenia CLLD 2014 -
2020  podkap.  11.5,  (napr.:
administratívne  overenie  ŽoPr,
a i.)
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ŽoNFP a i.)

b) POSTUPY HODNOTENIA ŽoNFP/ŽoPr

PRV SR 2014 - 2020 IROP 2014 - 2020

 Postup  hodnotenia   ŽoNFP  bude
prebiehať  v súlade  so  Systémom
riadenia CLLD 2014 -2020 podkap.9.5,
9.5.6  a 9.5.7  v znení  neskorších
doplnkov

 MAS  v rámci  odborného  hodnotenia
zabezpečí posúdenie ŽoNFP minimálne
dvoma hodnotiteľmi

 Odborní hodnotitelia vykonajú odborné
hodnotenie ŽoNFP v súlade s príručkou
pre odborné hodnotenie ŽoNFP

 Výstupom  odborného  hodnotenia
ŽoNFPje hodnotiaci  hárok,  ktorý bude
predložený výberovej komisii

 Postup hodnotenia  ŽoPr 
  bude  prebiehať  v súlade  so

Systémom riadenia CLLD 2014 -
2020  podkap.  11.4  a  11.6.3
v znení neskorších doplnkov

 MAS  v rámci  odborného
hodnotenia  zabezpečí  posúdenie
ŽoPr  minimálne  dvoma
hodnotiteľmi

 Odborní  hodnotitelia  vykonajú
odborné  hodnotenie  ŽoPr
v súlade  s príručkou pre odborné
hodnotenie ŽoPr

 Výstupom odborného hodnotenia
ŽoPr  je  hodnotiaci  hárok
v zmysle  kap.  6.1.4.7  Systému
riadenia CLLD,                    ktorý
bude  predložený  výberovej
komisii

c) POSTUPY VÝBERU ŽoNFP/ŽoPr

PRV SR 2014 - 2020 IROP 2014 - 2020

 Postup  výberu  ŽoNFP  bude  prebiehať
v súlade  so  Systémom  riadenia  CLLD
2014  -2020  podkap.  9.3,  9.6  a 9.7,
v znení neskorších doplnkov

 MAS  uplatní  jednokolový  proces
výberu ŽoNFP

 MAS zriadi pre každú výzvu výberovú
komisiu,  ktorá  sa  riadi  štatútom
výberovej komisie

 Výberová  komisia  aplikáciou
výberových  kritérii  stanoví  poradie
ŽoNFP  a tento  proces  zaznamená
v písomnej podobe

 Výberová  komisia  vypracuje  Protokol
a výbere  ŽoNFP  (Systém  riadenia
CLLD podkap. 9.6.2 bod. 3).

 MAS zasiela  posúdené ŽoNFP vrátane
protokolu  o výbere  na  PPA,  kde
následne  PPA  vykoná  overenie
ostatných  podmienok  poskytnutia
príspevku.  Overenie  podmienok
predloženia  ŽoNFP PPA zaznamenáva

 Postup  výberu  ŽoPr  bude
prebiehať  v súlade  so  Systémom
riadenia  CLLD  2014  -  2020
podkap.  11.5  a  11.7,  v znení
neskorších doplnkov

 MAS uplatní jednokolový proces
výberu ŽoPr

 MAS  zriadi  pre  každú  výzvu
výberovú komisiu,  ktorá sa riadi
štatútom výberovej komisie

 Výberová komisia overí výsledky
administratívnej  kontroly,
odsúhlasí  odborné  hodnotenie  a
aplikáciou  výberových  kritérii
stanoví  poradie  ŽoPr  a tento
proces  zaznamená  v písomnej
podobe

 Overenie  výberu  ŽoPr  prebieha
na úrovni RO pre IROP v súlade
so  Systémom  riadenia  CLLD
2014 -2020 podkap.11.8

 Po  ukončení  procesu
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v kontrolnom  liste  (Systém  riadenia
CLLD  2014  -2020  podkap.  9.7).
Kontrola formálnej  a vecnej správnosti
ŽoNFP  zo  strany  PPA  prebehne
v súlade  so  Systémom  riadenia  CLLD
2014 -2020 podkap. 9.7.1; 9.7.2)

 PPA, ktorá priradí k ŽoNFP odborného
hodnotiteľa  v súlade  so  Systémom
riadenia  CLLD  2014  -  2020  podkap.
9.7.3.  Zoznam  schválených  ŽoNFP
zasiela  PPA   na  adresu  MAS  a tá
následne  príslušnému  samosprávnemu
kraju  za  účelom  zníženia  rizika
dvojitého financovania.

 Príspevok  sa  poskytuje
prijímateľovi v súlade  so  zmluvou
uzavretou  podľa  §269  ods.  2
Obchodného  zákonníka,  a na  základe
splnenia  jednotlivých  podmienok  pre
výber  a schválenie  ŽoNFP.  Zmluva  o
NFP bude podpísaná medzi zmluvnými
stranami  (poskytovateľom   a
príjimateľom)  (Systém  riadenia  CLLD
2014 – 2020, podkap. 9.8 a 9.9).

schvaľovania  a výberu  vhodných
projektov  RO  pre  IROP
zabezpečí   MAS   poskytnutie
príspevku  na  základe   zmluvy
s uživateľom  (ReS)   v súlade  so
Systémom riadenia CLLD 2014 -
2020 podkap.11.9
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5.2. Akčný plán

Akčný plán nadväzuje na analytickú a strategickú časť stratégie CLLD, jednotlivé vybrané

opatrenia/podopatrenia na úrovni PRV SR 2014 - 2020 a špecifické ciele na úrovni IROP sú v

časovom a vecnom súlade nadväznosti. Ukazovatele definované v stratégii dopĺňajú povinné

ukazovatele a sú objektívne merateľné. Akčný plán je definovaný na základe preukázateľných

kritérií zmysle SWOT analýzy, identifikácii potrieb, zohľadňujúce reálne možnosti a špecifiká

územia  potrebných na dosiahnutie  cieľov a vízie MAS, ktorou je Miestny rozvoj vedený

komunitou  s ohľadom  na  princípy  inteligentného,  udržateľného  a  inkluzívneho  rastu  pre

posilnenie  konkurenčnej  schopnosti,  inovácií,  zamestnanosti,  sociálneho  začleňovania

marginalizovaných  skupín  obyvateľstva  vrátane  marginalizovaných  rómskych  komunít,

s dôrazom na racionálne využívanie prírodných zdrojov a ochranu životného prostredia.

Jednotlivé vybrané opatrenia/podopatrenia na úrovni PRV SR 2014 - 2020 a špecifické

ciele  na  úrovni  IROP  nadväzujú  na  analytickú  a  strategickú  časť  stratégie  CLLD,

na ciele stratégie CLLD a identifikované potreby.

Akčný  plán  je  bližšou  špecifikáciou  opatrení  určených  na  dosiahnutie  cieľov  stratégie.

Stanovuje,  aké  aktivity  a opatrenia  budú  realizované  a za  akých  podmienok,  kto  bude

zodpovedať za ich realizáciou a predbežný finančný odhad nákladov. Akčný plán neuvádza

konkrétne  projekty.  Akčný  plán  je  zoznamom  konkrétnych  krokov,  realizáciou  ktorých

sa dosiahnu stanovené ciele  stratégie.  Zároveň uvádza  základné podmienky ich  realizácie

zodpovedajúce PRV a IROP a ich nadväzujúcej riadiacej dokumentácie. Akčný plán stratégie

CLLD  je  rozdelený  na  opatrenia  financované  z rozpočtu  EFRR,  opatrenia  financované

z rozpočtu EPFRV a opatrenia financované z iných zdrojov, vrátane zdrojov MAS. Opatrenia,

ktoré  MAS  vo  svojej  stratégii  CLLD  naplánovala  sú  v súlade  s príslušnými  článkami

nariadenia  (EÚ)  č.  1305/2013,  s cieľmi  politiky  rozvoja  vidieka  a  zohľadňujú  dohodnuté

pravidlá  komplementarityv rámci  CLLD  medzi  PRV  a IROP  (medzi  fondmi  EPFRV

a EFRR),  ako  aj  dodržiavajú  podmienku,  že  rovnaký výdavok  nesmie  byť  refinancovaný
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z viacerých zdrojov.  V akčnom pláne MAS nie sú zahrnuté opatrenia definované v nariadení

(EÚ)  č.  1305/2013,  ktoré  sú  pre  MAS neoprávnené  z dôvodu ich  charakteru  – ide  o tzv.

neprojektové opatrenia, ako aj projektové opatrenia, ktorých realizácia je vhodná na národnej

úrovni a nie je žiaduca pre úroveň lokálnu. 

Akčný  plán  v  rámci  každého  plánovaného  opatrenia/podopatrenia  na  úrovni  PRV

2014 - 2020 a špecifického cieľa na úrovni IROP obsahuje údaje v zmysle Prílohy č. 1

k príručke: Metodický pokyn na spracovanie stratégie CLLD.

Časť A.) Akčný plán implementácie stratégie CLLD

V tejto časti MAS stanovuje opatrenia, ktoré budú pokrývať základnú alokáciu pre MAS v zmysle

kapitoly 6.4 Systému riadenia CLLD.

Tabuľka č. 4.A: Opatrenie stratégie CLLD  

Názov opatrenia

Názov opatrenia:
Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

Názov podopatrenia :
Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych

činností

Priradenie kódu
opatrenia

kód opatrenia: 6
kód podopatrenia: 6.4

Priradenie
k fokusovej oblasti

PRV/ŠC IROP

Primárna  fokusová oblasť: 6B
Sekundárna fokusová oblasť: 2A, 2B,6A,5C,

Ciele opatrenia

Ciele opatrenia nadväzujú na napĺňanie cieľov stratégie CLLD:
1.Rozvoj  miestnej  ekonomiky  a  zamestnanosti  využitím  miestnych  zdrojov  a
zavádzanie  inovácií  vo  vidieckych  oblastiach,  ako  aj  podpora  rôznych  foriem
zamestnávania vo vidieckych oblastiach.
2. Ochrana životného prostredia, adaptácia na dôsledky zmeny klímy, efektívne a
udržateľné hospodárenie so zdrojmi vo vidieckych oblastiach.
3. Budovanie kapacít a rozvoj občianskej spoločnosti v regióne, vrátane vytvárania
a  udržiavania  pracovných  miest,  sociálneho  začleňovania  marginalizovaných
skupín obyvateľstva vrátane marginalizovaných rómskych komunít

Zdôvodnenie
výberu

Výber opatrenia nadväzuje a je vo vzťahu k identifikovaným potrebám: 
1.  Posilnenie  vedomostnej  základne,  inovačnej  výkonnosti  a  spolupráce
poľnohospodárstva,  potravinárstva  a  lesníctva,  ktorá  podporí  vývoj  nových
produktov, postupov a technológií
2.  Posilnenie  prepojenia  poľnohospodárstva,  potravinárstva  a  lesného
hospodárstva  s  výskumom  a  inováciami  a  inštitucionálne  posilnenie  systému
pôdohospodárskeho poradenstva
3.  Zvýšiť  efektivitu  všetkých  výrobných  faktorov  a  dosiahnuť  nárast  pridanej
hodnoty poľnohospodárskych podnikov vrátane diverzifikácie činnosti
4. Podporiť vstup do odvetvia pre mladých farmárov
5. Rast pridanej hodnoty zvyšovaním kvality domácej poľnohospodárskej produkcie
a stimuláciou živočíšnej výroby v chovoch 
6. Zvýšiť energetickú efektívnosť a zvýšenie podielu využívania OZE
7. Udržanie existujúcich a vytváranie nových pracovných miest na vidieku
8. Posilnenie ekonomickej stability / životaschopnosti malých podnikov na vidieku

Rozsah a oprávnené
činnosti  Oblasť 1: činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané

na   vytváranie   podmienok   pre   rekreačné   a relaxačné   činnosti,   vrátane   vytvárania
podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov. V rámci
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danej činnosti je oprávnená:
- výstavba ubytovacích  zariadení,   rekonštrukcia  a modernizácia  existujúcich  ubytovacích

zariadení, ako aj nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie, a to s kapacitou od 5
do   30   lôžok,   len   v nadväznosti   na   investície   do   rozvoja   rekreačných   a relaxačných
činností, 

- výstavba,   rekonštrukcia   a modernizácia doplnkových   relaxačných   a   reakreačných
zariadení v nadväznosti  na existujúce ubytovacie zariadenie  bez kapacitného lôžkového
obmedzenia, ako napr. welness, športové relaxačné ihrisko,  sauna, krb, bazén apod.,

- v prípade   obhospodarovateľov   lesa   je  činnosť  1  oprávnená   s výnimkou   budovania
a obnovy   občianskej   a poznávacej   infraštruktúry   (náučné   a turistické   chodníky,
cyklotrasy,   odpočívadlá,   pozorovateľne,  mostíky,   turistické   značenie,  mapové   panely,
informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové
dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade,
malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy).

.
Oblasť  2:  činnosti  spojené  s poskytovaním  služieb  pre  cieľovú  skupinu:  deti,
seniori  a  občania  so  zníženou  schopnosťou pohybu.  V rámci  danej  oblasti  je
možné sa zamerať aj na terapie (hipoterapia, animoterapia), lesnú pedagogiku a
pod., ktoré prispievajú k rekonvalescencii, lepšiemu začleneniu do spoločenského
života, zvýšeniu motoriky cieľovej skupiny.

 Oblasť 3:  činnosti  spojené  so spracovaním a uvádzaním na trh  produktov,  ktorých
výstup  spracovania  nespadá   do   prílohy   I      ZFEÚ   .  Vstupom   spracovania   môže   byť   aj
produkt, ktorý spadá do prílohy I ZFEÚ za podmienky, že je vstupom zároveň aj produkt,
ktorý   nespadá   do   prílohy   I   ZFEÚ   (s   výnimkou   spracovania   poľnohospodárskych
produktov, ktorých vstup spadá výlučne do prílohy I ZFEÚ a výstupom je energia z OZE
alebo  produkt,   ktorý   sa  ďalej   využíva  na   výrobu  energie)   vrátane  doplnkovej   výroby
nepoľnohospodárskeho, nelesného   a   neakvakultúrneho   charakteru,   ako   aj predaj
vlastných produktov nepoľnohospodárskeho,  nelesného a neakvakultúrneho charakteru
(vrátane   zriadenia  mobilných  predajných  miest)   a   výrobkov  a/alebo  produktov   iných
poľnohospodárov   a obhospodarovateľov   lesa   a akvakultúrnych   podnikov   za   účelom
ekonomického rozvoja daného územia. Oprávnená je aj tvorba a rozvoj aktivít a činností
spojených s poskytovaním služieb,  najmä služieb súvisiacich  so skladovaním,   logistikou
a dopravou a zriaďovaním podnikateľských inkubátorov.

                    Oblasť 4: 
 činnosti spojené so spracovaním a uvádzaním na trh produktov, ktorých výstup nespadá

do prílohy I ZFEÚ spojené s využívaním OZE, kde časť energie príjemca pomoci spotrebuje
vo   vlastnom   podniku   a   v   prípade   využívania   solárnej   energie,   táto   pokryje
sprostredkovane aj časť jeho spotreby tepla resp. bude vyrobená elektrina použitá aj na
klimatizáciu a pod. a to (oblasť 4):

 investície na budovanie zariadení na energetické využívanie biomasy na výrobu elektriny
a tepla spaľovaním bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentáciou, s max. elektrickým
výkonom do 500 kW, kde je časť energie uvádzaná do siete;

 investície na budovanie zariadení na energetické využívanie biomasy na výrobu tepla a
vykurovanie s max. tepelným výkonom do 500 kW, kde je časť energie uvádzaná do siete;

 investície na výrobu biomasy  pre  technické a energetické využitie,  kde je časť  energie
uvádzaná do siete;

 investície na budovanie zariadení na energetické využívanie drevnej biomasy na výrobu
elektriny   a tepla   spaľovaním   plynu   vyrobeného   termochemickou   konverziou   s max.
elektrickým výkonom do 500 kW;

 investície na budovanie zariadení na energetické využívanie odpadovej drevnej biomasy
na výrobu tepla a vykurovanie s max. tepelným výkonom do 500 kW;

 investície  na  budovanie   zariadení   na   energetické   využívanie   solárnej   energie   s  max.
výkonom 250 kW;

 investície  na  budovanie   zariadení   na   energetické   využívanie   veternej   energie   s  max.
výkonom 250 kW;

 investície   na   budovanie   zariadení   na   energetické   využívanie   vodnej   energie   s  max.
výkonom 250 kW.

Činnosti spojené s využívaním OZE prispievajú k fokusovej oblasti 5C.

Oprávnení
prijímatelia

Oprávnenými žiadateľmi (prijímateľmi) sú:
Oblasť 1 a 2:
Mikropodniky  a  malé  podniky  (v  zmysle  odporúčania Komisie  2003/361/ES)  vo
vidieckych oblastiach.
Oblasť1 až 3: 
1. Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.
2.  Fyzické  a  právnické  osoby  (mikropodniky  a  malé  podniky  vo  vidieckych
oblastiach v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES)  obhospodarujúce lesy vo
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vlastníctve:
- súkromných vlastníkov a ich združení;
- obcí a ich združení;
-  cirkvi,  ktorej  majetok  možno  podľa  právneho  poriadku  SR  považovať  za
súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním.
Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach
v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) podnikajúce v oblasti hospodárskeho
chovu rýb (akvakultúry)

Intenzita pomoci 

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:
pre mikro a malé podniky:
85 % na území celej SR 
Intenzita podpory (pomoci) je v súlade s intenzitou pomoci v zmysle stratégie CLLD uvedenej vo výzve
(časť Financovanie projektu), pričom výška podpory môže byť:
v prípade oprávnených operácií v rámci podopatrenia je maximálna intenzita minimálnej pomoci 85 % 
z celkových oprávnených výdavkov za predpokladu dodržania stropov uvedených v bodoch J.1 resp. J.2 
schémy de minimis DM – 4/2018 v platnom znení (Príloha 14B). Uvedené platí pre celé územie SR.

Oprávnené výdavky

Oprávnené výdavky projektu, ktoré žiadateľ musí spĺňať sú oprávnené výdavky v zmysle  stratégie CLLD
uvedené vo výzve ako oprávnené výdavky MAS. Žiadateľ musí zároveň spĺňať aj podmienky uvedené
v bode 2.3 pre Podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych
činností   uvedené  v Prílohe  6B  k  Príručke  pre  prijímateľa  o poskytnutie  nenávratného  finančného
príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v
rámci iniciatívy LEADER a podmienky v kapitole 7., ods. 3 až ods. 5 vyššie uvedenej príručky.
Žiadateľ musí zároveň spĺňať aj nasledovné podmienky:
Oprávnené výdavky v menej rozvinutých regiónoch (mimo Bratislavského kraja)
Výdavky na hmotné a nehmotné aktíva1 
Oprávnené výdavky sú výdavky na oprávnené projekty, súvisiace s aktivitami v zmysle  bodu 2.2 tohto
podopatrenia a to výdavky na:
- výdavky na hmotné a nehmotné aktíva2,
- výstavbu, obstaranie (vrátane leasingu) alebo rozšírenie kapacity nehnuteľného majetku vrátane

prípravy  staveniska,,  terénnych  úprav  a  úpravy  okolia  a  vrátane  vnútorného  vybavenia;  u
obstarania  nehnuteľného  majetku  (okrem  nezastavaného  a  zastavaného  pozemku)  najviac  za
sumu  nepresahujúcu  30  %  celkových  oprávnených  výdavkov  na  príslušnú  operáciu  zistenú
znaleckým posudkom, 

- kúpu nezastavaného a zastavaného pozemku za sumu nepresahujúcu 10 % celkových oprávnených
výdavkov na príslušnú operáciu zistenú znaleckým posudkom,

- obstaranie nových strojov a zariadení vrátane leasingu do výšky ich trhovej hodnoty o nehmotné
investície - len obstaranie alebo vývoj počítačového softvéru, 

- za oprávnené vnútorné vybavenie nehnuteľného majetku sa pre potreby tejto výzvy pokladajú len
elektrospotrebiče, prístroje a technológie (napr. sauna, zariadenie posilňovne) súvisiace s cieľom
projektu. Pokiaľ  nie sú súčasťou stavby musí ísť o majetok zaradený do dlhodobého hmotného
majetku (t.j. samostatné hnuteľné veci, alebo súbory hnuteľných vecí so samostatným technicko-
ekonomickým určením s obstarávacou cenou nad 1700 EUR resp. s cenou pod 1700 EUR, pokiaľ
doba ich použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok),

- za  oprávnené  stroje  sa  pre  potreby  tejto  výzvy  pokladajú  len stroje  slúžiace  na  výrobu  alebo
poskytovanie  služieb v  súlade s cieľom projektu,  pričom v oblasti 1 maximálne spolu do 30 %
oprávnených výdavkov projektu,

- za oprávnené zariadenia sa pre všetky oblasti pre potreby tejto výzvy považujú všetky výrobné a
obslužné zariadenia a technológie súvisiace s oprávneným predmetom projektu,

- za  oprávnené  výdavky  sa  považujú  aj  výdavky  súvisiace  s  úpravou  okolia  vrátane  zelenej
infraštruktúry  –  stromy,  kríky  a  pod  ak  sú  súčasťou  stavebnej  investície  max  do  výšky  5  % z
oprávnených výdavkov projektu,

- za oprávnené výdavky v súvislosti s oblasťou 1 a 2 sa považujú aj výdavky súvisiace poskytovaním
stravovacích a reštauračných služieb. V rámci oblasti 1 len do výšky 30 % oprávnených výdavkov
projektu. V oblasti 2 výhradne na účel a pre cieľovú skupinu.

Výdavky spojené s lízingom hmotných aktív možno zohľadniť za týchto podmienok:
- v prípade pozemkov a budov musí prenájom pokračovať  najmenej 3 roky a v prípade veľkých

podnikov najmenej 5 rokov, po očakávanom dátume ukončenia projektu; 
- v prípade zariadenia a strojov musí mať prenájom formu finančného lízingu a musí zahŕňať záväzok

pre príjemcu pomoci odkúpiť tieto aktíva po uplynutí doby prenájmu.

Nehmotné aktíva sú oprávnené na výpočet investičných výdavkov, ak spĺňajú tieto podmienky:

1
 V zmysle článku 2, ods. 29 a 30, Kapitoly I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 hmotné aktíva pozostávajú z pozemkov, budov, závodov, strojov a zariadení a 

nehmotné aktíva sú aktíva, ktoré nemajú fyzickú alebo finančnú podobu, napr. patenty, licencie, know-how alebo iné duševné vlastníctvo.
2
 V zmysle článku 2, ods. 29 a 30, Kapitoly I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 hmotné aktíva pozostávajú z pozemkov, budov, závodov, strojov a zariadení a 

nehmotné aktíva sú aktíva, ktoré nemajú fyzickú alebo finančnú podobu, napr. patenty, licencie, know-how alebo iné duševné vlastníctvo.
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- musia sa používať výlučne v podniku, ktorý je príjemcom pomoci; a musia byť odpisovateľné; 
- musia byť nakúpené za trhových podmienok od tretích strán, ktoré nie sú v žiadnom vzťahu voči

nadobúdateľovi; 
- musia  byť  zahrnuté  v  aktívach  podniku,  ktorý  je  príjemcom  pomoci,  a  musia  ostať  spojené  s

projektom,  na ktorý bola  pomoc poskytnutá,  najmenej  počas troch rokov a v  prípade veľkých
podnikov najmenej päť rokov.

Výdavky sú oprávnené ak spĺňajú nasledovné podmienky: 
1. Výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými činnosťami v rámci

tohto podopatrenia, vrátane výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – náklady na
následné „ozelenenie“ objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce.

2. Súvisiace všeobecné náklady  s bodom 1 (v prípade investičných opatrení):
a) výstavba, obstaranie (vrátane leasingu) alebo zlepšenie nehnuteľného majetku;
b) kúpa alebo kúpa na leasing nových strojov a zariadení, ako i strojov a zariadení  do výšky ich

trhovej hodnoty;
c) všeobecné náklady súvisiace s výdavkami uvedenými v bode a) a v bode b) ako sú poplatky

architektom,  inžinierom  a  konzultantom,  poplatky  za  poradenstvo  v  oblasti
environmentálnej  a  ekonomickej  udržateľnosti  vrátane  štúdií  uskutočniteľnosti.  Štúdie
uskutočniteľnosti  zostávajú  oprávnenými  aj  v  prípade,  ak  sa  na  základe  ich  výsledkov
nebudú realizovať žiadne výdavky uvedené v bodoch a) a b) – max. do 15% z výšky projektu;

d) nehmotné investície ako obstaranie alebo vývoj počítačového softvéru, získanie patentov,
licencií, autorských práv a obchodných značiek.

Nadobudnuté aktíva musia byť nové, s výnimkou mikropodnikov, malých a stredných podnikov

Výška príspevku
(minimálna

a maximálna)

Minimálna výška príspevku: 1 000, 00 Eur
Maximálna výška príspevku: 100 000,00 Eur

Finančný plán

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné

MR 297 160,72 189 439,96 63 146,65 44 574,11 -

VR 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Spolu 297 160,72 189 439,96 63 146,65 44 574,11 -

Princípy pre
stanovenie

výberových a
hodnotiacich

kritérií/Hlavné
zásady výberu

operácií

Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií, hlavné zásady výberu
operácií.  Opis  vybraných  opatrení,   podkapitola  M06  –  Rozvoj
poľnohospodárskych  podnikov  a  podnikateľskej  činnosti  (článok  19),  Zásady
vzhľadom na určenie výberových kritérií

Merateľné
ukazovatele

projektu

Kód/ID Názov/Ukazovateľ
Merná

jednotka
Počiatočná

hodnota
Celková cieľová

hodnota

6.4
Počet

podporených
podnikov

počet 0,00 2
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Tabuľka č. 4.B: Opatrenie stratégie CLLD  

Názov opatrenia

Názov opatrenia:
Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Názov podopatrenia :
Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do

energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Priradenie kódu
opatrenia

kód opatrenia: 7
kód podopatrenia: 7.2

Priradenie
k fokusovej oblasti

PRV/ŠC IROP

primárna fokusová oblasť: 6B
Sekundárna fokusová oblasť : 6A, 6B

Ciele opatrenia

Ciele opatrenia nadväzujú na napĺňanie cieľov stratégie CLLD:
1.Rozvoj  miestnej  ekonomiky  a  zamestnanosti  využitím  miestnych  zdrojov  a
zavádzanie  inovácií  vo  vidieckych  oblastiach,  ako  aj  podpora  rôznych  foriem
zamestnávania vo vidieckych oblastiach.
2. Ochrana životného prostredia, adaptácia na dôsledky zmeny klímy, efektívne a
udržateľné hospodárenie so zdrojmi vo vidieckych oblastiach.
4.  Zvýšenie  kvality  a  bezpečnosti  vybavenosti  a  fyzickej  regenerácie  vidieckych
oblastí

Zdôvodnenie
výberu

Výber opatrenia nadväzuje a je vo vzťahu k identifikovaným potrebám: 
6. Zvýšiť energetickú efektívnosť a zvýšenie podielu využívania OZE
9.  Zlepšenie  kvality  života  na  vidieku  a  podpora  rozvoja  miestnych
komunít/partnerstiev vo vidieckych  obciach s  dôrazom na zachovanie  miestneho
kultúrneho a historického rázu územia
5. Rast pridanej hodnoty zvyšovaním kvality domácej poľnohospodárskej produkcie
a stimuláciou živočíšnej výroby v chovoch 

Rozsah a oprávnené
činnosti

1/- výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov 
a  záchytných  parkovísk,  autobusových  zastávok,  výstavba,  rekonštrukcia  a
údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní.  V
prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom
rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej  vidieckej
oblasti,  kde  môže  zlepšiť  prepojenie  medzi  vidieckymi  oblasťami  a  širšou
dopravnou sieťou,  príp.  budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju
(napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.); Konkrétnejšie aktivity: miestne
komunikácie v   dedinách,   vidiecke   cesty   a  chodníky (cesty   a chodníky   aj   vrátane parkovísk),
parkoviská, priekopy a     rigoly   (len ak sú súčasťou popri realizovanej ceste, resp. chodníku), cestné
mosty  (z  ocele,  betónu alebo z   iného  materiálu)  spolu  s nadjazdami  a  príjazdami, pešie mosty
(lávky pre peších), autobusové prístrešky (autobusové zastávky).

      2/- výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu,
alebo čistiarne odpadových vôd;

3/- zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí,
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parkov  a pod.  Za   verejné   priestranstvo   možno   považovať   pre   účely   vydávania   zákazov   a
príkazov   v   legislatívnej   pôsobnosti   obce   každý   priestor,   ktorý   splňuje   súčasne   tri   nasledujúce
podmienky:

- je   prístupný   všetkým   bez   obmedzenia   (teda   prístupný   každému   bez   toho,   aby   musel
prekonávať prekážky)

- slúži na všeobecné užívanie (teda neexistuje žiadny právny dôvod, ktorý by niekoho vylučoval
z jeho užívania resp. neexistuje právny dôvod, ktorý by obmedzoval jeho využívanie len pre
zúžený okruh osôb alebo len pre určitý účel)

- je ako verejné priestranstvo definovaný alebo určený (lokalizovaný) vo všeobecne záväznom
nariadení obce.

Slová "priestor prístupný bez obmedzení" je nutné definovať tak, že nejde o akékoľvek ľubovoľné
priestory,  ale  že   ide  o  priestranstvá  majúce  podobný  charakter  ako námestie,   trhovisko,  cesty,
miestne komunikácie, parky a verejná zeleň.
Obec je vo všeobecne záväzných nariadeniach oprávnená pojem "verejné priestranstvo" definovať,
avšak táto definícia musí vychádzať zo zákonného základu.
Vo   všeobecnosti  môžeme   za   verejné  priestranstvo  považovať   verejnosti  prístupné  pozemky   vo
vlastníctve obce alebo pozemky, ktoré si obec prenajíma. Verejným priestranstvom na účely zákona
nie sú pozemky, ktoré sú síce vo vlastníctve obce, ale obec ich prenajala podľa osobitného zákona.
Za verejné priestranstvo je   možné považovať  aj  cintorín,  a aj  to  len v prípade,  ak ho má obec
definovaný alebo     určený (lokalizovaný) vo všeobecne záväznom nariadení     obce pred podaním  
ŽoNFP, ako verejné priestranstvo. Za verejné priestranstvo nie je možné považovať školu, školské
zariadenia (škôlky, jasle), areál školy (školský dvor). 

Oprávnení
prijímatelia

Oprávnenými žiadateľmi (prijímateľmi) sú:
- obce z územia MAS s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane);
- združenia obcí s právnou subjektivitou (s počtom obyvateľov do 20 000 vrátane);
- Záujmové združenie právnických osôb v zmysle § 20 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov

Intenzita pomoci 
Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:
100%

Oprávnené výdavky

Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené 
Oprávnené výdavky projektu, ktoré žiadateľ musí spĺňať sú oprávnené výdavky v zmysle 
stratégie CLLD uvedené vo výzve na predkladanie ŽoNFP ako oprávnené výdavky MAS. 
Žiadateľ musí zároveň spĺňať aj podmienky uvedené v bode 2.2 pre Podopatrenie .2 Podpora 
na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr 
malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie 
uvedené v Prílohe 6B k  Príručke pre prijímateľa o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 pre opatrenie 19. Podpora na miestny 
rozvoj v rámci iniciatívy LEADER a podmienky v kapitole 7., ods. 3 až ods. 5 vyššie uvedenej 
príručky. 
Žiadateľ musí zároveň spĺňať aj nasledovné podmienky (ak relevantné): 
1. Výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými činnosťami v rámci

tohto podopatrenia,  vrátane výdavkov na začlenenie  prvkov zelenej   infraštruktúry – náklady  na
následné "ozelenenie" objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce.

2. Všeobecné náklady súvisiace s bodom 1 (v prípade investičných opatrení):
a. výstavba, obstaranie (vrátane leasingu) alebo zlepšenie nehnuteľného majetku
b. kúpa alebo kúpa na leasing nových strojov a zariadení, ako i strojov a zariadení do výšky ich

trhovej hodnoty
c. všeobecné náklady súvisiace s výdavkami uvedenými v bode a) a v bode b) ako sú poplatky

architektom, inžinierom a konzultantom, poplatky za poradenstvo v oblasti environmentálnej
a   ekonomickej   udržateľnosti   vrátane   štúdií   uskutočniteľnosti.   Štúdie   uskutočniteľnosti
zostávajú oprávnenými aj v prípade, ak sa na základe ich výsledkov nebudú realizovať žiadne
výdavky uvedené v bodoch a) a b) – max. do 15% z výšky projektu

nehmotné   investície   ako   obstaranie   alebo   vývoj   počítačového   softvéru,   získanie   patentov,   licencií,
autorských práv a obchodných značiek

Výška príspevku
(minimálna

a maximálna)

Minimálna výška príspevku: 1 000, 00 Eur
Maximálna výška príspevku: 100 000,00 Eur

Finančný plán

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné

MR 311 921,93 233 941,45 77 980,48 0,00 -
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VR 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Spolu 311 921,93 233 941,45 77 980,48 0,00 -

Princípy pre
stanovenie

výberových a
hodnotiacich

kritérií/Hlavné
zásady výberu

operácií

Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií, hlavné zásady výberu
operácií. Opis vybraných opatrení,  podkapitola  M07 – Základné služby a obnova
dedín  vo  vidieckych  oblastiach  (článok  20),  Zásady  vzhľadom  na  určenie
výberových kritérií

Merateľné
ukazovatele

projektu

Kód/ID Názov/Ukazovateľ
Merná

jednotka
Počiatočná

hodnota
Celková cieľová

hodnota

7.2

Počet nových /
zrekonštruovaných

prvkov
infraštruktúry

malých rozmerov

počet 0 3

Tabuľka č. 4.C: Opatrenie stratégie CLLD  

Názov opatrenia

Názov opatrenia:
Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Názov podopatrenia :
Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania

miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného
času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Priradenie kódu
opatrenia

kód opatrenia: 7
kód podopatrenia: 7.4

Priradenie
k fokusovej oblasti

PRV/ŠC IROP

Primárna  fokusová oblasť: 6B
Sekundárna fokusová oblasť: 5C, 3A, 6A, 6B, P4

Ciele opatrenia

Ciele opatrenia nadväzujú na napĺňanie cieľov stratégie CLLD:
1.Rozvoj  miestnej  ekonomiky  a  zamestnanosti  využitím  miestnych  zdrojov  a
zavádzanie  inovácií  vo  vidieckych  oblastiach,  ako  aj  podpora  rôznych  foriem
zamestnávania vo vidieckych oblastiach.
2. Ochrana životného prostredia, adaptácia na dôsledky zmeny klímy, efektívne a
udržateľné hospodárenie so zdrojmi vo vidieckych oblastiach.
4.  Zvýšenie  kvality  a  bezpečnosti  vybavenosti  a  fyzickej  regenerácie  vidieckych
oblastí

Zdôvodnenie
výberu

Výber opatrenia nadväzuje a je vo vzťahu k identifikovaným potrebám: 
6. Zvýšiť energetickú efektívnosť a zvýšenie podielu využívania OZE
9.  Zlepšenie  kvality  života  na  vidieku  a  podpora  rozvoja  miestnych
komunít/partnerstiev vo vidieckych  obciach s  dôrazom na zachovanie  miestneho
kultúrneho a historického rázu územia
5. Rast pridanej hodnoty zvyšovaním kvality domácej poľnohospodárskej produkcie
a stimuláciou živočíšnej výroby v chovoch
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Rozsah a oprávnené
činnosti

1/- investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času  vrátane
príslušnej infraštruktúry –rozšírenie /napr.prístavba,nadstavba,zväčšenie,výstavba
rekonštrukcia/ modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do
rekonštrukcie  nevyužívaných  objektov  v  obci  pre  komunitnú/spolkovú  činnosť
vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov;
- 2/-  investície   zamerané   na   zriadenie   nových,    rozšírenie  (prístavba,  nadstavba,  prestavba),

rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia

- 3/- investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním
malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu

-
- 4/-  investície   súvisiace   s   vytváraním   podmienok   pre   rozvoj   podnikania   –   rekonštrukcia,

modernizácia/rozšírenie  (prístavba,nadstavba,  zväčšenie)  nevyužívaných   objektov   v   obci   pre
podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a
pod.

- 5/-  investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť
investícií  do  miestnych   služieb.   Za  miestne   služby   sa  považujú   len   služby   spojené   so   spolkovou
činnosťou v rámci komunitných centier, služby spojené s kultúrou v rámci kultúrnych domov, služby
spojené   s   poskytovaním   samosprávnych   činností   v   rámci   obecných   úradov,   služby   spojené   s
predškolskou výchovou v rámci materských škôlok a služieb spojených so športom v rámci obecných
športových hál a telocviční

-  6/-  investície  súvisiace  so  zvýšením bezpečnosti  t.j.  nákup prídavných  zariadení  na komunálnu
techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych komunikácií a chodníkov (malé
zariadenia) a investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných
priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov)

Oprávnení
prijímatelia

Oprávnenými žiadateľmi (prijímateľmi) sú:
- obce z územia MAS s počtom obyvateľov do 20 000 (vrátane);
- združenia obcí s právnou subjektivitou (s počtom obyvateľov do 20 000 vrátane);
- Záujmové združenie právnických osôb v zmysle § 20 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov

Intenzita pomoci 
Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:
100%

Oprávnené výdavky

-  

Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené 
Oprávnené výdavky projektu, ktoré žiadateľ musí spĺňať sú oprávnené výdavky v zmysle  stratégie CLLD
uvedené vo výzve na predkladanie ŽoNFP ako oprávnené výdavky MAS.  Žiadateľ musí zároveň spĺňať aj
podmienky uvedené v bode 2.2 pre Podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania
alebo  rozširovania  miestnych základných  služieb pre  vidiecke  obyvateľstvo  vrátane  voľného času  a
kultúry  a  súvisiacej  infraštruktúry  uvedené  v Prílohe  6B  k  Príručke  pre  prijímateľa  o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku  z Programu rozvoja  vidieka  SR 2014 –  2022 pre  opatrenie  19.
Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER a  podmienky v kapitole 7., ods. 3 až ods. 5 vyššie
uvedenej príručky.
Žiadateľ musí zároveň  spĺňať aj nasledovné podmienky (ak relevantné):
1. výdavky   na   hmotné   a   nehmotné   investície   v   súlade   s   podporovanými   činnosťami     (vrátane

začlenenie   prvkov   zelenej   infraštruktúry,   následné   "ozelenenie"   objektov   a   ich   začlenenie   do
zelenej infraštruktúry obce, náklady súvisiace s investíciami do využívania OZE a do úspor energie,
pokiaľ sú tieto investície súčasťou iných investícií v rámci operácie)

2. súvisiace všeobecné náklady s bodom 1 (v prípade investičných opatrení):
a) výstavba, obstaranie (vrátane leasingu) alebo zlepšenie nehnuteľného majetku;
b) kúpa alebo kúpa na leasing nových strojov a zariadení, ako i strojov a zariadení  do výšky ich

trhovej hodnoty;
c) všeobecné náklady súvisiace s výdavkami uvedenými v bode a) a v bode b) ako sú poplatky

architektom,   inžinierom   a   konzultantom,   poplatky   za   poradenstvo   v   oblasti
environmentálnej   a   ekonomickej   udržateľnosti   vrátane   štúdií   uskutočniteľnosti.   Štúdie
uskutočniteľnosti zostávajú oprávnenými aj v prípade, ak sa na základe ich výsledkov nebudú
realizovať žiadne výdavky uvedené v bodoch a) a b) – max. do 15% z výšky projektu;

d) nehmotné investície ako obstaranie alebo vývoj  počítačového softvéru,  získanie patentov,
licencií, autorských práv a obchodných značiek.

- Pod výdavkami na prípravné práce sa rozumejú výdavky na poplatky architektom,  projektantom,
inžinierom a konzultantom súvisiace s vypracovaním projektovej dokumentácie (max. 4%), výdavky
za stavebný dozor (max. 1%) a výdavky na poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej
udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti (max. 8%).
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Výška príspevku
(minimálna

a maximálna)

Minimálna výška príspevku: 1 000, 00 Eur
Maximálna výška príspevku: 100 000,00Eur

Finančný plán

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné

MR 284 190,44 213 142,83 71 047,61 0,00 -

VR 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Spolu 284 190,44 213 142,83 71 047,61 0,00 -

Princípy pre
stanovenie

výberových a
hodnotiacich

kritérií/Hlavné
zásady výberu

operácií

Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií, hlavné zásady výberu
operácií. Opis vybraných opatrení,  podkapitola  M07 – Základné služby a obnova
dedín  vo  vidieckych  oblastiach  (článok  20),  Zásady  vzhľadom   na  určenie
výberových kritérií

Merateľné
ukazovatele

projektu

Kód/ID Názov/Ukazovateľ
Merná

jednotka
Počiatočná

hodnota
Celková cieľová

hodnota

7.4

Počet nových /
kvalitnejších
služieb pre

vidiecke
obyvateľstvo

počet 0 1

 

Tabuľka č. 4.E: Opatrenie stratégie CLLD  

Názov opatrenia
Názov opatrenia:

Financovanie prevádzkových nákladov MAS 
spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD

Priradenie kódu
opatrenia

netýka sa

Priradenie
k fokusovej oblasti

PRV/ŠC IROP

Špecifický cieľ IROP: 5.1.1
Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Ciele opatrenia Ciele opatrenia nadväzujú na napĺňanie všetkých cieľov stratégie CLLD.

Zdôvodnenie
výberu

Výber  opatrenia nadväzuje  a  je  vo  vzťahu k  všetkým identifikovaným potrebám
stratégie CLLD.

Rozsah a oprávnené
činnosti

Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania
stratégií  CLLD.  Špecifikácia  oprávených  aktivít,  rámcové  určenie  oprávnenosti
výdavkov:personálne  a  administratívne  náklady  MAS  (prevádzkové,  osobné,
poistenie),  vzdelávanie  zamestnancov  a  členov  MAS  (školenia,  konferencie,
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semináre, workshopy a pod., okrem školení pre predkladateľov projektov), ktorí sa
podieľajú  na  príprave  a  vykonávaní  stratégie  CLLD,  náklady  na  publicitu  a
sieťovanie:  účasť  zamestnancov  a  členov  MAS  na  stretnutiach  s  inými  MAS,
vrátane  zasadaní  národných  a  európskych  sietí,  ako  aj  poplatky  za  členstvo  v
regionálnych, národných alebo európskych sieťach MAS, finančné náklady (napr.
bankové poplatky) náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu
stratégií CLLD (na úrovni MAS)

Oprávnení
prijímatelia

Oprávnenými žiadateľmi (prijímateľmi) sú:
Miestna akčná skupina (územie menej rozvinutého regiónu)

Intenzita pomoci 
Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:
95%

Oprávnené výdavky

Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania
stratégií  CLLD.  Špecifikácia oprávnených  aktivít,  rámcové určenie oprávnenosti
výdavkov:
A.) personálne  a  administratívne  náklady  MAS  (prevádzkové,      osobné,

poistenie)
B.) vzdelávanie  zamestnancov  a  členov  MAS  (školenia,  konferencie,  semináre,

workshopy  a  pod.,  okrem  školení  pre  predkladateľov  projektov),  ktorí  sa
podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie CLLD

C.) náklady  na  publicitu  a  sieťovanie:  účasť  zamestnancov  a  členov  MAS  na
stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a európskych sietí, ako
aj poplatky za členstvo v regionálnych, národných alebo európskych sieťach
MAS

D.) finančné  náklady  (napr.  bankové  poplatky)E)  náklady  vynaložené  na
monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu stratégií CLLD (na úrovni MAS)

Výška príspevku
(minimálna

a maximálna)
max 20 % z celkových nákladov, ktoré vznikli v rámci implementácie stratégie

Finančný plán

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné

MR 182 411,17 173 290,61 0,00 9 120,56 -

VR 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Spolu 182 411,17 173 290,61 0,00 9 120,56 -

Princípy  pre  stanovenie  výberových  a  hodnotiacich  kritérií/Hlavné,  Povinné  prílohy  stanovené
MAS, Merateľné ukazovatele projektu, Indikatívny harmonogram výziev - netýka sa

Tabuľka č. 4.F: Opatrenie stratégie CLLD  

Názov opatrenia
Názov opatrenia:

Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov,
samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev

Priradenie kódu
opatrenia

netýka sa

Priradenie
k fokusovej oblasti

PRV/ŠC IROP

Špecifický cieľ IROP: 5.1.1
Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Ciele opatrenia Ciele opatrenia nadväzujú na napĺňanie cieľov stratégie CLLD:
1.Rozvoj  miestnej  ekonomiky  a  zamestnanosti  využitím  miestnych  zdrojov  a
zavádzanie  inovácií  vo  vidieckych  oblastiach,  ako  aj  podpora  rôznych  foriem
zamestnávania vo vidieckych oblastiach.
2. Ochrana životného prostredia, adaptácia na dôsledky zmeny klímy, efektívne a
udržateľné hospodárenie so zdrojmi vo vidieckych oblastiach.
3. Budovanie kapacít a rozvoj občianskej spoločnosti v regióne, vrátane vytvárania
a  udržiavania  pracovných  miest,  sociálneho  začleňovania  marginalizovaných
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skupín obyvateľstva vrátane marginalizovaných rómskych komunít
4.Zvýšenie  kvality  a  bezpečnosti  vybavenosti  a  fyzickej  regenerácie  vidieckych
oblastí

Zdôvodnenie
výberu

Výber opatrenia nadväzuje a je vo vzťahu k identifikovaným potrebám: 
1.  Posilnenie  vedomostnej  základne,  inovačnej  výkonnosti  a  spolupráce
poľnohospodárstva,  potravinárstva  a  lesníctva,  ktorá  podporí  vývoj  nových
produktov, postupov a technológií
2.  Posilnenie  prepojenia  poľnohospodárstva,  potravinárstva  a  lesného
hospodárstva  s  výskumom  a  inováciami  a  inštitucionálne  posilnenie  systému
pôdohospodárskeho poradenstva
3.  Zvýšiť  efektivitu  všetkých  výrobných  faktorov  a  dosiahnuť  nárast  pridanej
hodnoty poľnohospodárskych podnikov vrátane diverzifikácie činnosti
4. Podporiť vstup do odvetvia pre mladých farmárov
5. Rast pridanej hodnoty zvyšovaním kvality domácej poľnohospodárskej produkcie
a stimuláciou živočíšnej výroby v chovoch 
6. Zvýšiť energetickú efektívnosť a zvýšenie podielu využívania OZE
7. Udržanie existujúcich a vytváranie nových pracovných miest na vidieku
8.  Posilnenie  ekonomickej  stability  /  životaschopnosti  malých  podnikov
na vidieku

Rozsah a oprávnené
činnosti

Oprávnená aktivita: 
Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne
zárobkovo činných osôb, družstiev
Špecifikácia oprávnených aktivít, rámcové určenie oprávnenosti výdavkov:
A.) obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby  pracovných miest
B.) nutné  stavebnotechnické  úpravy  budov  spojené  s  umiestnením  obstaranej

technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb
C.) podpora marketingových aktivít
D.) podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni

miestnej ekonomiky a výmena skúseností

Oprávnení
prijímatelia

Oprávnenými žiadateľmi (prijímateľmi) sú:
-  samostatne  zárobkovo  činné  osoby,  okrem  tých,  ktoré  sú  oprávnenými
prijímateľmi  z  PRV  v  opatrení  LEADER  a  oprávnenými  prijímateľmi
z OP RH
-  mikro  a  malé  podniky  s  počtom  do  49  zamestnancov,  okrem  tých,  ktoré  sú
oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi
z OP RH

Intenzita pomoci 
Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:
90%

Oprávnené výdavky

Oprávnená aktivita:  Zakladanie nových  a podpora existujúcich  mikro  a malých
podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev
Špecifikácia oprávených aktivít, rámcové určenie oprávnenosti výdavkov:
A.) obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby  pracovných miest
B.) nutné  stavebnotechnické  úpravy  budov  spojené  s  umiestnením  obstaranej

technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb
C.) podpora marketingových aktivít
D.) podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na úrovni

miestnej ekonomiky a výmena skúseností
Výška príspevku

(minimálna
a maximálna)

Minimálna výška príspevku: 1 000, 00 Eur
Maximálna výška príspevku: 100 000,00 Eur

Finančný plán

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné

MR 
272 727,27

150 000,00 0,00
122 727,27

-

VR 0,00 0,00 0,00 0,00 -
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Spolu
272 727,27

150 000,00 0,00
   122 727,27

-

Princípy pre
stanovenie

výberových a
hodnotiacich

kritérií/Hlavné
zásady výberu

operácií

Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií, hlavné zásady výberu
operácií: tak ako je definované v Integrovanom regionálnom operačnom programe
2014 - 2020, kapitola 2.5. Prioritná os č. 5: Miestny rozvoj vedený komunitou, bod
2.5.1.2. Hlavné zásady výberu operácií

Povinné prílohy
stanovené MAS

-

Merateľné
ukazovatele

projektu

Kód/ID Názov/Ukazovateľ
Merná

jednotka
Počiatočná

hodnota

Celková
cieľová
hodnota

5.1.1

Počet projektov
zameraných na zvýšenie
konkurencieschopnosti

podniku

počet 0 3

Indikatívny
harmonogram

výziev
11/2017 - 6/2022

Tabuľka č. 4.G: Opatrenie stratégie CLLD  

Názov opatrenia
Názov opatrenia:

Rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti: 
d o p r a v n é  p r e p o j e n i e  a  d o s t u p n o s ť  s í d i e l

Priradenie kódu
opatrenia

netýka sa

Priradenie
k fokusovej oblasti

PRV/ŠC IROP

Špecifický cieľ IROP: 5.1.2
Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami

a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Ciele opatrenia
Ciele opatrenia nadväzujú na napĺňanie cieľov stratégie CLLD:
4.  Zvýšenie  kvality  a  bezpečnosti  vybavenosti  a  fyzickej  regenerácie  vidieckych
oblastí

Zdôvodnenie
výberu

Výber opatrenia nadväzuje a je vo vzťahu k identifikovaným potrebám: 
9.  Zlepšenie  kvality  života  na  vidieku  a  podpora  rozvoja  miestnych
komunít/partnerstiev vo vidieckych  obciach s  dôrazom na zachovanie  miestneho
kultúrneho a historického rázu územia

Rozsah a oprávnené
činnosti

Oprávnená aktivita: 
Rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti: dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel
Špecifikácia oprávnených aktivít, rámcové určenie oprávnenosti výdavkov:
B2-výstavba, modernizácia, rekonštrukcia  zastávok, staníc, parkovísk, na linkách
prepájajúcich obec s mestom
B3-nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb vrátane vozidiel
prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie
B1-zriaďovanie,  obnova  a  výstavba  cyklistických  trás  zabezpečujúcich  dopravu
osôb  do  a  zo  zamestnania  alebo  k  verejným  službám  (napr.  trasy  vedúce  k
vlakovým,  autobusovým  zastávkam  a  staniciam  v  obciach  a  mestách)  vrátane
investícií  do  doplnkovej  cyklistickej  infraštruktúry  vrátane  odpočívadiel,
chránených parkovísk pre bicykle, nabíjacích staníc pre elektrobicykle a pod.,

Oprávnení
prijímatelia

Oprávnenými žiadateľmi (prijímateľmi) sú:
Pre oprávnené výdavky v rámci bodu 1:
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- obce
- združenia miest a obcí
Pre oprávnené výdavky v rámci bodu 2:
- obce
- združenia miest a obcí
- mikroregionálne združenia
- občianske združenia
- neziskové organizácie
- cirkevné organizácie
Pre oprávnené výdavky v rámci bodu 3:
- obce
- združenia miest a obcí
- mikroregionálne združenia
- občianske združenia
- neziskové organizácie

Intenzita pomoci 
Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:
95%

Oprávnené výdavky

Oprávnená aktivita: 
Rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti: dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel
Špecifikácia oprávnených aktivít, rámcové určenie oprávnenosti výdavkov:
B2-výstavba, modernizácia, rekonštrukcia  zastávok, staníc, parkovísk, na linkách
prepájajúcich obec s mestom
B3-nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb vrátane vozidiel
prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie
B1-zriaďovanie,  obnova  a  výstavba  cyklistických  trás  zabezpečujúcich  dopravu
osôb  do  a  zo  zamestnania  alebo  k  verejným  službám  (napr.  trasy  vedúce  k
vlakovým,  autobusovým  zastávkam  a  staniciam  v  obciach  a  mestách)  vrátane
investícií  do  doplnkovej  cyklistickej  infraštruktúry  vrátane  odpočívadiel,
chránených parkovísk pre bicykle, nabíjacích staníc pre elektrobicykle a pod.,

Výška príspevku
(minimálna

a maximálna)

Minimálna výška príspevku: 1 000, 00 Eur
Maximálna výška príspevku: 100 000,00 Eur

Finančný plán

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné

MR 168 421,05 160 000,00 0,00 8 421,05 -

VR 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Spolu 168 421,05 160 000,00 0,00 8 421,05 -

Princípy pre
stanovenie

výberových a
hodnotiacich

kritérií/Hlavné
zásady výberu

operácií

Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií, hlavné zásady výberu
operácií: tak ako je definované v Integrovanom regionálnom operačnom programe
2014 - 2020, kapitola 2.5. Prioritná os č. 5: Miestny rozvoj vedený komunitou, bod
2.5.1.2. Hlavné zásady výberu operácií

Povinné prílohy
stanovené MAS

-

Merateľné
ukazovatele

projektu

Kód/ID Názov/Ukazovateľ
Merná

jednotka
Počiatočná

hodnota
Celková cieľová

hodnota

5.1.2 Počet nových /
zrekonštruovaných
prvkov dopravnej

počet 0 2
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infraštruktúry a
služieb

Indikatívny
harmonogram

výziev
11/2017 - 6/2022

Tabuľka č. 4.H: Opatrenie stratégie CLLD

Názov opatrenia
Názov opatrenia:

Rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti: 
s o c i á l n e  s l u ž b y  a  k o m u n i t n é  s l u ž b y

Priradenie kódu
opatrenia

netýka sa

Priradenie
k fokusovej oblasti

PRV/ŠC IROP

Špecifický cieľ IROP: 5.1.2
Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami

a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Ciele opatrenia
Ciele opatrenia nadväzujú na napĺňanie cieľov stratégie CLLD:
4.  Zvýšenie  kvality  a  bezpečnosti  vybavenosti  a  fyzickej  regenerácie  vidieckych
oblastí

Zdôvodnenie
výberu

Výber opatrenia nadväzuje a je vo vzťahu k identifikovaným potrebám: 
9.  Zlepšenie  kvality  života  na  vidieku  a  podpora  rozvoja  miestnych
komunít/partnerstiev vo vidieckych  obciach s  dôrazom na zachovanie  miestneho
kultúrneho a historického rázu územia

Rozsah a oprávnené
činnosti

Oprávnená aktivita: 
Rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti: sociálne služby a komunitné služby
Špecifikácia oprávnených aktivít, rámcové určenie oprávnenosti výdavkov:
C1-zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení
pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátane materiálno-technického
vybavenia
zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb
C2-rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb
infraštruktúra komunitných centier

Oprávnení
prijímatelia

Oprávnenými žiadateľmi (prijímateľmi) sú:
- obce
- združenia miest a obcí
- občianske združenia
- neziskové organizácie
- cirkevné organizácie

Intenzita pomoci 
Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:
95%

Oprávnené výdavky

Oprávnená aktivita: 
Rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti: sociálne služby a komunitné služby
Špecifikácia oprávnených aktivít, rámcové určenie oprávnenosti výdavkov:
C1-zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení
pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátane materiálno-technického
vybavenia
zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb
C2-rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb
infraštruktúra komunitných centier

Výška príspevku
(minimálna

a maximálna)

Minimálna výška príspevku: 1 000, 00 Eur
Maximálna výška príspevku: 100 000,00 Eur

Finančný plán Región Spolu EÚ ŠR VZ iné
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MR 102 105,26 97 000,00 0,00 5 105,26 -

VR 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Spolu 102 105,26 97 000,00 0,00 5 105,26 -

Princípy pre
stanovenie

výberových a
hodnotiacich

kritérií/Hlavné
zásady výberu

operácií

Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií, hlavné zásady výberu
operácií: tak ako je definované v Integrovanom regionálnom operačnom programe
2014 - 2020, kapitola 2.5. Prioritná os č. 5: Miestny rozvoj vedený komunitou, bod
2.5.1.2. Hlavné zásady výberu operácií

Povinné prílohy
stanovené MAS

-

Merateľné
ukazovatele

projektu

Kód/ID Názov/Ukazovateľ
Merná

jednotka
Počiatočná

hodnota
Celková cieľová

hodnota

5.1.2

Počet nových /
kvalitnejších

komunitných /
sociálnych služieb

počet 0 1

Indikatívny
harmonogram

výziev
11/2017 - 6/2022

Tabuľka č. 4.CH: Opatrenie stratégie CLLD  

Názov opatrenia
Názov opatrenia:

Rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti: 
i n f r a š t r u k t ú r a  v z d e l á v a n i a

Priradenie kódu
opatrenia

netýka sa

Priradenie
k fokusovej oblasti

PRV/ŠC IROP

Špecifický cieľ IROP: 5.1.2
Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami

a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Ciele opatrenia
Ciele opatrenia nadväzujú na napĺňanie cieľov stratégie CLLD:
4.  Zvýšenie  kvality  a  bezpečnosti  vybavenosti  a  fyzickej  regenerácie  vidieckych
oblastí

Zdôvodnenie
výberu

Výber opatrenia nadväzuje a je vo vzťahu k identifikovaným potrebám: 
9.  Zlepšenie  kvality  života  na  vidieku  a  podpora  rozvoja  miestnych
komunít/partnerstiev vo vidieckych  obciach s  dôrazom na zachovanie  miestneho
kultúrneho a historického rázu územia

Rozsah a oprávnené
činnosti

Oprávnená aktivita:
Rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti: infraštruktúra vzdelávania
Špecifikácia oprávnených aktivít, rámcové určenie oprávnenosti výdavkov:
-D1-vybudovanie, modernizácia odborných učební, laboratórií, jazykových učební
ZŠ
-D2-skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Oprávnení
prijímatelia

Oprávnenými žiadateľmi (prijímateľmi) sú:
- obce
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- združenia miest a obcí
- občianske združenia
- neziskové organizácie
- cirkevné organizácie

Intenzita pomoci
Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:
95%

Oprávnené výdavky

Oprávnená aktivita: 
Rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti: infraštruktúra vzdelávania
Špecifikácia oprávnených aktivít, rámcové určenie oprávnenosti výdavkov:
D1-vybudovanie,  modernizácia odborných učební,  laboratórií, jazykových učební
ZŠ
D2-skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Výška príspevku
(minimálna

a maximálna)

Minimálna výška príspevku: 1 000, 00 Eur
Maximálna výška príspevku: 100 000,00 Eur

Finančný plán

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné

MR 15 842,69 15 050,56 0,00 792,13 -

VR 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Spolu 15 842,69 15 050,56 0,00 792,13 -

Princípy pre
stanovenie

výberových a
hodnotiacich

kritérií/Hlavné
zásady výberu

operácií

Princípy pre stanovenie výberových a hodnotiacich kritérií, hlavné zásady výberu
operácií: tak ako je definované v Integrovanom regionálnom operačnom programe
2014 - 2020, kapitola 2.5. Prioritná os č. 5: Miestny rozvoj vedený komunitou, bod
2.5.1.2. Hlavné zásady výberu operácií

Povinné prílohy
stanovené MAS

-

Merateľné
ukazovatele

projektu

Kód/ID Názov/Ukazovateľ
Merná

jednotka
Počiatočná

hodnota
Celková cieľová

hodnota

5.1.2

Počet nových
služieb a prvkov
infraštruktúry
vzdelávania

počet 0 1

Indikatívny
harmonogram

výziev
11/2017 - 6/2022

Časť B.)  Akčný plán  pre  chod MAS a animácie 

V tejto časti MAS  stanovila opatrenia,  ktoré  budú realizované  MAS v prípade, ak splní

míľniky  pre  získanie  dodatočnej  výkonnostnej  alokácie   v zmysle  kapitoly  6.4  Systému

riadenia CLLD.  Opatrenia pre časť  B) budú stanovené  pre dodatočnú výkonnostnú alokáciu.

Dodatočnou výkonnostnou alokáciou sa môže navýšiť alokácia pre  MAS a to až do výšky 1,9

násobku základnej alokácie v zmysle ustanovení kapitoly 6.4 Systému riadenia CLLD, pričom
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opatrenia musia vychádzať z analýzy zdrojov územia,  zohľadňovať závery SWOT analýzy

a potreby územia, berúc do úvahy stanovené ciele stratégie CLLD. Dodatočná  výkonnostná

alokácia zahŕňa aj výdavky na chod MAS a animácie. Akčný plán časti B)  bude rozdelený na

opatrenia  financované  z rozpočtu  EFRRa  opatrenia  financované  z rozpočtu  EPFRV.

Opatrenia,   ktoré  MAS naplánujú  sú  v súlade  s príslušnými  článkami  nariadenia  (EÚ)  č.

1305/2013,  s cieľmi  politiky  rozvoja  vidieka  a  musia  zohľadňujú  dohodnuté  pravidlá

komplementarity  v rámci  CLLD  medzi  PRV  a IROP (medzi  fondmi  EPFRV a EFRR),  a

dodržiavajú podmienku, že rovnaký výdavok nesmie byť financovaný z viacerých zdrojov.  V

akčnom pláne MAS nie sú zahrnuté opatrenia  definované v nariadení  (EÚ) č.  1305/2013,

ktoré sú pre MAS neoprávnené z dôvodu ich charakteru – ide o tzv. neprojektové opatrenia,

ako aj projektové opatrenia, ktorých realizácia je vhodná na národnej úrovni a nie je žiaduca

pre úroveň lokálnu.  Pre PRV ako aj pre IROP platí, že maximálna výška NFP na 1 projekt

(okrem  aktivít  zameraných  na  chod  MAS  a animácie)  je  100 000  EUR  z celkových

oprávnených výdavkov na projekt. V tabuľke č. 4.Y, resp. 4.Z MAS definuje aj podopatrenie

19.4.  Podpora  na  prevádzkové  náklady  a oživenie,  resp.  ŠC  5.1.1  časť  Financovanie

prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD.

Tabuľka č. 4.Y: Opatrenie PRV -   akčný plán  pre   animácie /základná alokácia 

z menej rozvinutého regiónu

Názov opatrenia

Názov opatrenia:
Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

Názov podopatrenia :
Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Priradenie kódu
opatrenia

kód opatrenia: 19
kód podopatrenia: 19.4

Priradenie
k fokusovej oblasti

PRV/ŠC IROP
Prioritná fokusová oblasť: 6B

Ciele opatrenia Ciele opatrenia nadväzujú na napĺňanie všetkých cieľov stratégie CLLD.

Zdôvodnenie
výberu

Výber opatrenia nadväzuje a je vo vzťahu k všetkým identifikovaným potrebám 
stratégie CLLD.

Rozsah a oprávnené
činnosti

Podpora  v rámci  tohto  podopatrenia  bude  poskytovaná  na  financovanie
animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD propagácia a
informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD; výmena informácií
medzi  miestnymi  aktérmi  -  semináre,  konferencie,  workshopy  pre  členov  MAS,
ďalších aktérov ako aj, zamerané na ich rozširovanie vedomostí  a zručností  pri
vykonávaní  stratégie  CLLD a  s  tým spojených  prác;  vzdelávanie  potenciálnych
prijímateľov  zamerané  na  rozširovanie  vedomostí  a  zručností  pri  príprave
projektov.
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Oprávnení
prijímatelia

Oprávnenými žiadateľmi (prijímateľmi) sú:
MAS,  ktorá  je  vybraná  RO na implementáciu  stratégie  miestneho  rozvojaa  má
právnu formu občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb.o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov.

Intenzita pomoci
Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:
100%

Oprávnené výdavky

Financovanie animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD:
- propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD;
- výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - semináre, konferencie, workshopy
pre členov MAS, ďalších aktérov ako aj, zamerané na ich rozširovanie vedomostí a
zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác;
-  vzdelávanie  potenciálnych  prijímateľov  zamerané na rozširovanie vedomostí  a
zručností pri príprave projektov.

Finančný plán

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné

MR 38 251,19 28 688,39 9 562,80 0,00 -

VR 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Spolu 38 251,19 28 688,39 9 562,80 0,00 -

Merateľné
ukazovatele

projektu

Kód/ID Názov/Ukazovateľ
Merná

jednotka
Počiatočná

hodnota
Celková cieľová

hodnota

19.4
Počet podporených

MAS
počet 0 1

Tabuľka č. 4.Y1: Chod MAS 1 a MAS2 v rámci IROP základná alokácia z menej 

rozvinutého regiónu

Názov opatrenia

Názov opatrenia:
Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

Názov podopatrenia :
Podpora na prevádzkové náklady  

Priradenie kódu
opatrenia

Netýka sa

Priradenie
k fokusovej oblasti

PRV/ŠC IROP
Špecifický cieľ IROP 5.1.1.

Ciele opatrenia Ciele opatrenia nadväzujú na napĺňanie všetkých cieľov stratégie CLLD.

Zdôvodnenie
výberu

Výber opatrenia nadväzuje a je vo vzťahu k všetkým identifikovaným potrebám 
stratégie CLLD.

Rozsah a oprávnené
činnosti

Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania
stratégií  CLLD.  Špecifikácia  oprávených  aktivít,  rámcové  určenie  oprávnenosti
výdavkov:personálne  a  administratívne  náklady  MAS  (prevádzkové,  osobné,
poistenie),  vzdelávanie  zamestnancov  a  členov  MAS  (školenia,  konferencie,
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semináre, workshopy a pod., okrem školení pre predkladateľov projektov), ktorí sa
podieľajú  na  príprave  a  vykonávaní  stratégie  CLLD,  náklady  na  publicitu  a
sieťovanie:  účasť  zamestnancov  a  členov  MAS  na  stretnutiach  s  inými  MAS,
vrátane  zasadaní  národných  a  európskych  sietí,  ako  aj  poplatky  za  členstvo  v
regionálnych, národných alebo európskych sieťach MAS, finančné náklady (napr.
bankové poplatky) náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu
stratégií CLLD (na úrovni MAS)

Oprávnení
prijímatelia

Oprávnenými žiadateľmi (prijímateľmi) sú:
Miestna akčná skupina (územie menej rozvinutého regiónu)

Intenzita pomoci
Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:
95%

Oprávnené výdavky

Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania
stratégií  CLLD.  Špecifikácia oprávnených  aktivít,  rámcové určenie oprávnenosti
výdavkov:
E.) personálne  a  administratívne  náklady  MAS  (prevádzkové,      osobné,

poistenie)
F.) vzdelávanie  zamestnancov  a  členov  MAS  (školenia,  konferencie,  semináre,

workshopy  a  pod.,  okrem  školení  pre  predkladateľov  projektov),  ktorí  sa
podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie CLLD

G.) náklady  na  publicitu  a  sieťovanie:  účasť  zamestnancov  a  členov  MAS  na
stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a európskych sietí, ako
aj poplatky za členstvo v regionálnych, národných alebo európskych sieťach
MAS

finančné  náklady  (napr.  bankové  poplatky)E)  náklady  vynaložené  na
monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu stratégií CLLD (na úrovni MAS)

Finančný plán

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné

MR 182 424,89 129 977,74 43 325,91 9 121,24 -

VR 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Spolu 182 424,89 129 977,74 43 325,91 9 121,24 -

Merateľné
ukazovatele

projektu

Kód/ID Názov/Ukazovateľ
Merná

jednotka
Počiatočná

hodnota
Celková cieľová

hodnota

19.4
Počet podporených

MAS
počet 0 1

Tabuľka č. 4.Y2: Opatrenie PRV -Chod MAS a animácie z pridelenej dodatočnej alokácie na 

základe splnenia mílnika A

Názov opatrenia

Názov opatrenia:
Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

Názov podopatrenia :
Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Priradenie kódu
opatrenia

kód opatrenia: 19
kód podopatrenia: 19.4

Priradenie Prioritná fokusová oblasť: 6B
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k fokusovej oblasti
PRV/ŠC IROP

Ciele opatrenia Ciele opatrenia nadväzujú na napĺňanie všetkých cieľov stratégie CLLD.

Zdôvodnenie
výberu

Výber opatrenia nadväzuje a je vo vzťahu k všetkým identifikovaným potrebám 
stratégie CLLD.

Rozsah a oprávnené
činnosti

Podpora  v rámci  tohto  podopatrenia  bude  poskytovaná  na  financovanie
animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD propagácia a
informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD; výmena informácií
medzi  miestnymi  aktérmi  -  semináre,  konferencie,  workshopy  pre  členov  MAS,
ďalších aktérov ako aj,  zamerané na ich rozširovanie vedomostí  a zručností pri
vykonávaní  stratégie  CLLD a  s  tým spojených  prác;  vzdelávanie  potenciálnych
prijímateľov  zamerané  na  rozširovanie  vedomostí  a  zručností  pri  príprave
projektov.

Oprávnení
prijímatelia

Oprávnenými žiadateľmi (prijímateľmi) sú:
MAS,  ktorá  je  vybraná  RO na  implementáciu  stratégie  miestneho  rozvojaa  má
právnu formu občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb.o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov.

Intenzita pomoci
Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:
100%

Oprávnené výdavky

Financovanie animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD:
- propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD;
- výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - semináre, konferencie, workshopy
pre členov MAS, ďalších aktérov ako aj, zamerané na ich rozširovanie vedomostí a
zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác;
-  vzdelávanie potenciálnych  prijímateľov  zamerané na rozširovanie vedomostí  a
zručností pri príprave projektov.

Finančný plán

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné

MR 15 408 11 556,00 3 852,00 0,00 -

VR 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Spolu 15 408 11 556,00 3 852,00 0,00 -

Merateľné
ukazovatele

projektu

Kód/ID Názov/Ukazovateľ
Merná

jednotka
Počiatočná

hodnota
Celková cieľová

hodnota

19.4
Počet podporených

MAS
počet 0 1

Tabuľka č. 4.Y3: Opatrenie PRV -   Chod MAS a animácie z pridelenej dodatočnej 

alokácie   na základe predĺženia obdobia PRV v zmysle nariadenia o prechodných 

pravidlách

Názov opatrenia Názov opatrenia:
Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

Názov podopatrenia :
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Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

Priradenie kódu
opatrenia

kód opatrenia: 19
kód podopatrenia: 19.4

Priradenie
k fokusovej oblasti

PRV/ŠC IROP
Prioritná fokusová oblasť: 6B

Ciele opatrenia Ciele opatrenia nadväzujú na napĺňanie všetkých cieľov stratégie CLLD.

Zdôvodnenie
výberu

Výber opatrenia nadväzuje a je vo vzťahu k všetkým identifikovaným potrebám 
stratégie CLLD.

Rozsah a oprávnené
činnosti

Podpora  v rámci  tohto  podopatrenia  bude  poskytovaná  na  financovanie
animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD propagácia a
informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD; výmena informácií
medzi  miestnymi  aktérmi  -  semináre,  konferencie,  workshopy  pre  členov  MAS,
ďalších aktérov ako aj, zamerané na ich rozširovanie vedomostí  a zručností  pri
vykonávaní  stratégie  CLLD a  s  tým spojených  prác;  vzdelávanie  potenciálnych
prijímateľov  zamerané  na  rozširovanie  vedomostí  a  zručností  pri  príprave
projektov.

Oprávnení
prijímatelia

Oprávnenými žiadateľmi (prijímateľmi) sú:
MAS,  ktorá  je  vybraná  RO na implementáciu  stratégie  miestneho  rozvojaa  má
právnu formu občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb.o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov.

Intenzita pomoci
Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:
100%

Oprávnené výdavky

Financovanie animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD:
- propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD;
- výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - semináre, konferencie, workshopy
pre členov MAS, ďalších aktérov ako aj, zamerané na ich rozširovanie vedomostí a
zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác;
-  vzdelávanie  potenciálnych  prijímateľov  zamerané na rozširovanie vedomostí  a
zručností pri príprave projektov.

Finančný plán

Región Spolu EÚ ŠR VZ iné

MR 34 707,49 26 030,62 8 676,87 0,00 -

VR 0,00 0,00 0,00 0,00 -

Spolu 34 707,49 26 030,62 8676,87 0,00 -

Merateľné
ukazovatele

projektu

Kód/ID Názov/Ukazovateľ
Merná

jednotka
Počiatočná

hodnota
Celková cieľová

hodnota

19.4
Počet podporených

MAS
počet 0 1

Výška finančnej alokácie MAS
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Finančná alokácia pre MAS sa skladá z dvoch zložiek:

a) základná alokácia pre MAS, ktorá je vypočítaná podľa nasledovného vzorca:

350 000  €+ (počet obyvateľov MAS)*X + (rozloha územia MAS)*Y + 

(miera nezamestnanosti MAS mínus 13,5%)* Z + (počet obcí)*W

350 000€+ (11 213)*9,66 + (187,801)*1 150,61 +

(17,02% - 13,5%)* 110 413,32 + (13)*12 395,25 = 1 224 196,43 EUR

Vo vzorci na výpočet základnej alokácie MAS uplatnila štatistické údaje platné k 31.12.2014.

b) dodatočná  výkonnostná  alokácia,  ktorú  MAS  môže  získať  v súlade  s  kapitolou

6.4  Pridelenie  finančnej  alokácie  pre  MAS,  Systému  riadenia  CLLD  v znení

neskorších dodatkov do výšky 1,9 násobku základnej alokácie.

1 224 196,43 x 0,9 = 1 101 776,79 EUR

Základná  ako aj  dodatočná  výkonnostná  alokácia  zahŕňaj  aj  výdavky  na  chod  MAS

(podopatrenie  19.4  a/alebo  ŠC  5.1.1  časť  Financovanie  prevádzkových  nákladov  MAS

spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD).

Výpočet  základnej  finančnej  alokácie  podľa  vzorca  uvedeného  v  písm.  a)  tohto  odseku

presiahlo sumu uvedenú v prílohe č. 4 výzvy č. 21/PRV/2017. Výška základnej alokácie pre

MAS bola stanovená základe vzorca uvedeného v písm. a) tohto odseku. 

5.3 Monitorovanie a hodnotenie stratégie CLLD

5.3.1 Opis monitorovania a hodnotenia stratégie CLLD

Jednou  z povinností,  ktoré  má  MAS  počas  implementácie  stratégie  CLLD  je  poskytovať

všetky informácie potrebné na monitorovanie a hodnotenie programu pre príslušné riadiace

orgány, poprípade aj pre iné subjekty poverené výkonom týchto funkcií. 

Hodnotiaci  rámec  (plán,  druhy,  postupy  hodnotenia  stratégie  CLLD,  spôsob

zapracovania  výsledkov  do  stratégie  CLLD)  vrátane  7  kľúčových  znakov  LEADER

je vypracovaný v zmysle kapitoly 10. Systému riadenia CLLD.

Postup monitorovania a hodnotenia stratégie CLLD

Cieľom monitorovania a hodnotenia stratégie CLLD je získať informácie a následne posúdiť,

či  je  implementácia  stratégie  CLLD  úspešná  a poskytnúť  stanovené  informácie

o implementácii stratégie pre riadiaci orgán, výkonný orgán, monitorovací výbor a najvyšší

orgán  MAS.  Hodnotenie  a monitorovanie  bude  slúžiť  aj  ako  nástroj  pre  nutnosť  prijatia
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zmien, ktoré vyššie uvedené orgány môžu navrhnúť a prijať ak nebudú počas implementácie

dosahované požadované hodnoty merateľných ukazovateľov. 

Monitorovanie  a hodnotenie  stratégie  vykonáva  Monitorovací  výbor  MAS,  ktorý

je menovaný a zriadený Výkonným orgánom MAS. Monitorovací výbor MAS je kontrolným

orgánom, ktorý vykonáva najmä hodnotenie a kontrolu realizácie projektov v rámci stratégie,

pripravuje a vypracováva správy o implementácii stratégie, správy o monitoringu za ročné

obdobie  a  pod. Svojou  činnosťou  prispieva  k zabezpečeniu  transparentnosti  postupov

a upozorňuje kontrolný orgán na prípadné porušenia a nesúlad.

Úlohou Monitorovacieho výboru MAS  v rámci monitorovania hodnotenia stratégie  CLLD

je najmä:

 vyhodnotenie  výstupov  a výsledkov  a  monitorovanie  realizácie  projektov  v  rámci

stratégie CLLD, 

 pripraviť  a  vypracovať  správy o implementácii  stratégie,  správy o  monitoringu  za

ročné obdobie a pod. v zmysle ustanovení kapitoly 10 Systému riadenia CLLD. 

Postupy sebahodnotenia 

V rámci sebahodnotenia  MAS sú stanovené postupy vrátane popisu spôsobov overovania,

frekvencie a získavania monitorovacích ukazovateľov v nasledovných oblastiach:

 Implementácie stratégie CLLD vrátane 7 kľúčových znakov LEADER

 Implementačného procesu

 Riadiaceho procesu

 Propagácie a vzdelávania MAS

Zistenie odpovedí na nižšie uvedené otázky bude predmetom rokovania kontrolného orgánu

MASna začiatku každého roka. V prípade odpovede „nie“, príslušný orgán prerokuje danú

oblasť  a  vykoná  potrebné  opatrenia.  Základom  sebahodnotenia  MAS  je  pravidelné

(minimálne raz za rok) vyhodnocovanie nižšie uvedených otázok.

Implementácia stratégie CLLD vrátane 7 kľúčových znakov LEADER

MAS prijala  pre  hodnotenie  implementácie  stratégie  CLLD vrátane  7  kľúčových  znakov

LEADER nasledovné sebahodnotiacie otázky (kritéria), na ktoré je možné odpovedať áno/nie:

1. Je stratégia  CLLD implementovaná v homogénnom (celistvom) území,  ktoré bolo

predmetom schválenej stratégie?

2. Zúčastňujú sa miestnych aktéri na riadení/implementácii stratégie? 
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3. Došlo v priebehu monitorovacieho obdobia k zmene členskej základne MAS?

4. Je  štruktúra  členov  resp.  pomerné  zastúpenie  jednotlivých  záujmových  skupín

v orgánoch MAS v súlade s kapitolou č. 6 Miestne akčné skupiny, Systému riadenia

CLLD?

5. Boli aplikované postupy pre uľahčovanie inovácii?

6. Boli aplikované integrované a viac sektorové akcie v rámci implementácie stratégie

CLLD?

7. Boli zrealizované aktivity zamerané na vytváranie sieti a výmenu skúseností?

8. Boli zrealizované spoločné projekty/aktivity spolupráce s inou MAS?

Implementačný proces

MAS prijala  pre hodnotenie  implementačného procesu nasledovné sebahodnotiacie  otázky

(kritéria), na ktoré je možné odpovedať áno/nie:

1. Boli výzvy vyhlásené v súlade so schváleným harmonogramom?

2. Boli menovaní odborní hodnotitelia pre vyhlásené výzvy?

3. Boli menované výberové komisie pre jednotlivé výzvy?

4. Sú  dodržiavané  termíny  zo  stany  MAS  v procese  prijímania  a hodnotenia

ŽoNFP/ŽoPr? 

5. Prebieha  implementačný  proces  v súlade  s postupom  zadefinovaným  v  Systéme

riadenia  CLLD  (LEADER  a komunitný  rozvoj)  pre  programové  obdobie

2014 – 2020.

Riadiaci proces

MAS  prijala  pre  výkonný  orgán,  výberovú  komisiu  a  monitorovací  výbor  nasledovné

sebahodnotiacie otázky (kritéria), na ktoré je možné odpovedať áno/nie:

Výkonný výbor:

1. Uskutočnilo sa zasadnutie výkonného výboru  minimálne dvakrát ročne?

2. Bol výkonný orgán bol na každom zasadnutí uznášaniaschopný?

3. Dodržal výkonný výbor všetky termíny týkajúce sa svojej činnosti?

4. Pripravil všetky materiály na rokovania najvyššieho orgánu?

5. Pripravil  všetky  dokumenty  týkajúce  sa  činnosti  MAS (napr.  štatúty,  pracovný a

organizačný poriadok, atď.) 

6. Funguje spolupráca a komunikácia s ostatnými orgánmi MAS vrátane najvyššieho

orgánu ?
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Monitorovací výbor:

1. Zasadal monitorovací výborpravidelne, resp. podľa potreby?

2. Bol na každom zasadnutí uznášaniaschopný?

3. Spolupracuje s  manažérom MAS, výkonným orgánom a vonkajšími hodnotiteľmi

bez problémov?

4. Dodržuje všetky termíny týkajúce sa jeho činnosti?

5. Pripravil všetky materiály vyplývajúce z jeho činnosti ?

Výberová komisia:

1. Zasadala výberová komisia pravidelne, resp. na základe projektových výziev?

2. Bola výberová komisia na každom zasadnutí uznášaniaschopná?

3. Spolupracuje komisia s manažérom MAS a výkonným orgánom ?

4. Dodržuje všetky termíny týkajúce sa svojej činnosti ?

5. Pripravuje všetky materiály vyplývajúce z jeho činnosti?

Propagácia a vzdelávanie členov MAS

MAS prijala pre propagáciu a vzdelávanie MAS nasledovné sebahodnotiacie otázky (kritéria),

na ktoré je možné odpovedať áno/nie:

1. Uskutočnila sa minimálne jedna informačná aktivita formou verejného zhromaždenia

počas monitorovacieho obdobia?

2. Je stránka webová stránka MAS pravidelne aktualizovaná?

3. Sú informácie na webovej stránke MAS zverejňované v dostatočnom rozsahu?

4. Sú informácie o aktivitách MAS šírené aj prostredníctvom sociálnej siete facebook?

5. Zúčastnili sa zamestnanci/členovia MAS na vzdelávacích programov/aktivitách?

6. Bolo  propagované územie  MAS na  území  Košického  samosprávneho  kraja/alebo

iného  regiónu  vytvorením  minimálne  jedného  propagačného/informačného

materiálu?

Časový harmonogram hodnotenia implementácie stratégie CLLD

 strednodobé hodnotenie (mid-term) v roku 2020, (najneskôr do 30.6.2020),

Predmetom  strednodobého  hodnotenia  bude  hodnotenie  výstupov  a výsledkov

intervencie.  Posudzuje  sa  celá  stratégia  CLLD,  pričom  výsledok  posúdenia

a hodnotenia má vplyv na jej aktualizáciu. Strednodobé hodnotenie predkladá MAS

spolu so „Správou o implementácii stratégie CLLD“.

 záverečné hodnotenie (ex-post) v roku 2023
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Predmetom záverečného hodnotenia na konci implementácie stratégie je vyhodnotenie

monitorovacích  ukazovateľov s ohľadom na ich prínos pre naplnenie cieľov stratégie

CLLD  a prínos  pre  územie  MAS.  Hodnotenie  je  zamerané  na  celkovú  účinnosť

a efektívnosť vynaloženia finančných prostriedkov EPFRV a EFRR. 

Tieto  hodnotenia  vykoná  nezávislý  hodnotiteľ,  pričom  budú  zohľadnené  špecifiká

v jednotlivých oblastiach sebahodnotenia tak, ako sú uvedené vyššie a taktiež vyhodnotenie

kľúčových  znakov  LEADER  –  prínos  pre  územie  MAS  v oblasti  kľúčových  znakov

LEADER.

Míľniky

S cieľom  získania  dodatočnej  výkonnostnej  alokácie  bude  prebiehať  hodnotenie

implementácie stratégie CLLD prostredníctvom míľnikov.

V rámci vyhodnocovania míľnikov A a B MAS stanovila nasledovné merateľné ukazovatele:

 celková suma verejných výdavkov zverejnených výziev

 celková suma verejných výdavkov kontrahovaných  projektov 

Ukazovatele budú vyhodnocované pravidelne každé tri mesiace.

a) Míľnik A

 Vyhlásenie  výziev  MAS  zverejnením  na  webovom  sídle  PPA/RO  pre  IROP

s celkovou alokáciou 65% zo základnej alokácie MAS (uvedenej v Rozhodnutí

o schválení stratégie CLLD a udelení štatútu MAS) do 24 mesiacov od účinnosti

Zmluvy o NFP na chod MAS

b) Míľnik B

 vyhlásenie prvej výzvy MAS zverejnením na webovom sídle PPA/RO pre IROP

do 2 mesiacov od účinnosti Zmluvy o NFP na chod MAS

 vyhlásenie  výzvy  MAS  zverejnením  na  webovom  sídle  PPA/RO  pre  IROP

s celkovou alokáciou 20% zo základnej alokácie MAS (uvedenej v Rozhodnutí

o schválení stratégie CLLD a udelení štatútu MAS) do 9 mesiacov od účinnosti

Zmluvy o NFP na chod MAS

  vyhlásenie  výzvy  MAS  zverejnením  na  webovom  sídle  PPA/RO  pre  IROP

s celkovou alokáciou 40% zo základnej alokácie MAS (uvedenej v Rozhodnutí

o schválení stratégie CLLD a udelení štatútu MAS) do 15 mesiacov od účinnosti

Zmluvy o NFP na chod MAS
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 do 30.06.2020 dosiahnuť úroveň kontrahovania 95% z alokácie na všetky výzvy

MAS, ktoré vyhlásila do 15 mesiacov od účinnosti Zmluvy o NFP na chod MAS?

Pri  hodnotení  činnosti  MAS  a implementácie  stratégie  CLLD  budú  využité  inovatívne

prístupy pri získavaní, monitorovaní a hodnotení údajov, ktoré sú dôležité pri posudzovaní.

MAS bude po realizácii  svojich  aktivít  (podujatí)  získavať  spätnú väzbu prostredníctvom

anonymného dotazníka, ktorý pomôže poukázať na prípadné nedostatky pre činnosti MAS,

alebo povzbudiť MAS pri správnej činnosti. 

Spôsob podávania pravidelných správ orgánom MAS a riadiacim orgánom pre PRV

a IROP

Monitorovacia správa

MAS spracuje každoročne monitorovaciu správu, ktorej obsahom budú aj informácie získané

porovnávaním monitorovacích ukazovateľov na úrovni výstupov a výsledkov pre jednotlivé

opatrenia  a  špecifické  ciele,  t.j.  aké  merateľné  výsledky  boli  na  území  MAS dosiahnuté

prostredníctvom realizovaných projektov v rámci implementácie stratégie CLLD s cieľom ich

pravidelného  sledovania  a následného  prípadného  preverenia  spôsobu  implementácie

stratégie. 

Zber monitorovacích ukazovateľov na projektovej úrovni sa zabezpečí najmä prostredníctvom

ŽoNFP/ŽoPr, monitorovacích  správ a záverečných  ŽoP,  ktoré prijímateľ  v kópii  predkladá

MAS.  Časť  ukazovateľov  sa  získava  aj  administratívnym  spôsobom,  ako  napr.,  celkové

verejné výdavky, alebo počty podporených operácii. 

Monitorovaciu  správu  prerokuje  a schváli/neschváli   monitorovací  výbor  MAS,  pričom

hodnotí,  či  implementácia  stratégie  postupuje  v súlade  s jej  cieľmi  a  MAS  pokračuje  v

stanovenej línii implementácie programu, alebo v prípade odklonu smerovania stratégie od

plneniu jej  cieľov Monitorovací  výbor MAS navrhne opatrenia  a tie  predloží  Výkonnému

orgánu a Najvyššiemu orgánu na prerokovanie a schválenie. Monitorovacie správy sú ďalej

podkladom  pre  zostavenie  hodnotiacich  správ  (správa  o implementácii  stratégie  CLLD,

výročná správa, priebežná hodnotiaca správa) a tie slúžia následne ako vstup pre nezávislé

hodnotenie  implementácie  stratégie  alebo  ako  podklad  pre  Výkonný  orgán  MAS

a Monitorovací výbor MAS. 

Správa o implementácii stratégie CLLD

Kancelária  MAS  spracuje  každoročne  „Správu  o implementácii  stratégie  CLLD“,  ktorú

predkladá  vždy  k 31.3.  roka  n+1  Výkonnému  orgánu  MAS  a riadiacim  orgánom  PRV
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a IROP.  Správa  o činnosti  MAS  obsahuje  súhrnné  informácie  o činnosti  MAS  v rámci

implementácie,  o vyhlásených  výzvach,  realizovaných  projektoch,  finančnom  čerpaní,

aktivitách MAS, orgánoch a pod. 

Základnými zdrojmi údajov do Správy o implementácii stratégie CLLD sú:

a) údaje z ITMS14+

b) monitorovacie správy realizovaných projektov v rámci implementácie stratégie CLLD

c) administratívne údaje ako sú napr. súbory informácii, štatistiky a pod.

Štruktúra  správy  o činnosti  MAS bude  zodpovedať  požiadavkám riadiaceho  orgánu  PRV

a IROP.

Výročná správa MAS

Manažér  MAS  každoročne  spracuje výročnú  správu  MAS,  ktorej  obsahom  je  aj  správa

o hospodárení  a  zhodnotenie  implementácie  stratégie  CLLD.  Výročnú  správu  prejedná

monitorovací výbor MAS a výkonný orgán MAS . Výročnú správu MAS schvaľuje najvyšší

orgán MAS. 

Spôsob hodnotenia multiplikačných efektov

Multiplikačný  efekt  stratégie  CLLD  bude  vyhodnocovaný  predovšetkým  prostredníctvom

ukazovateľa – miery nezamestnanosti v príslušnom okrese MAS. 

Očakáva  sa,  že  implementáciou  stratégie  CLLD  a iných  aktivít  realizovaných  miestnymi

aktérmi dôjde v strednodobom horizonte k miernemu poklesu nezamestnanosti. Relevantným

zdrojom tohto údaja budú štatistické údaje poskytované  ÚPSVaR.

Vyhodnotenie multiplikačných efektov sa vykoná:

 v strednodobom horizonte k 31.12..2020

 na konci implementácie stratégie CLLD v roku 2023

 po dvoch rokoch od ukončenia implementácie stratégie CLLDv roku 2025

Možné identifikované riziká stratégie CLLD

Tabuľka č. 4.1: Riadenie rizík a ich eliminácia

Riziko Následok Eliminácia
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Riziká z
hľadiska

finančných
zdrojov

Nezískanie
štatútu

Spomalenie a narušenie
procesu plnenia akčného

plánu, obmedzené finančné
zdroje

Kvalitné vypracovanie
projektového zámeru –

stratégie CLLD pod
odborným vedením

Nezískane
finančného
príspevku

Obmedzenie možností,
čiastočné plnenie plánu

rozvoja, obmedzené finančné
zdroje

Tvorba fondu z členských
príspevkov na financovanie

aktivít partnerstva,
uchádzanie sa o získanie
zdrojov z iných zdrojov,

fondov a operačných
programov, realizácia

projektov prostredníctvom
obcí, podnikateľov

a neziskového sektora

Riziká z
hľadiska
ľudských
zdrojov

Nekvalifikovaný
manažment

Spomalenie procesov,
neplnenie plánov, nesprávna
realizácia aktivít, nesprávne
delegovanie úloh, zlyhanie

organizácie, narušenie procesu

Realizácia školení,
informačných a vzdelávacích

seminárov a aktivít na
zvyšovanie vedomostí

a zručností pracovníkov
MAS

Riziká z
hľadiska

procesných
zdrojov

Legislatívne
zmeny

Spomalenie a narušenie
procesov plnenia plánu

bez možnosti eliminácie

Zmena
štatutárnych
orgánov obcí

Skomplikovanie procesov,
nová dokumentácia, nedôvera,

potreba budovania vzťahov
bez možnosti eliminácie

Zodpovedný
subjekt

MAS

5.3.2 Monitorovacie ukazovatele

V období rokov 2014 – 2020 preukazovanie napĺňania cieľov sú vo forme jasne merateľných

ukazovateľov pre výstupy a pre výsledky. V tejto časti je zostavený plán monitoringu, t.z. sú

stanovené monitorovacie ukazovatele nasledovne:

- povinné ukazovatele v súvislosti s IROP a PRV – úroveň programu,

- povinné ukazovatele v súvislosti s IROP a PRV – úroveň špecifických cieľov IROP 

a fokusových oblastí PRV, 

- dodatočné vlastné ukazovatele.

V nadväznosti na vyššie uvedené MAS definuje dodatočné vlastné ukazovatele na úrovni:

- priorít,

- špecifických cieľov/fokusových oblastí, 

- opatrení/podopatrení.
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MAS stanovila  všetky  povinné monitorovacie  ukazovatele  PRV SR 2014 -  2020 a IROP

v  zmysle  Prílohy  č.  1  k  príručke:  Metodický  pokyn  na  spracovanie  stratégie  CLLD

a monitorovacie ukazovatele identifikovaného špecifického cieľa IROP a fokusovej oblasti

PRV.

Tabuľka č. 5: Povinné ukazovatele na úrovni programu – PRV SR 2014-2020

Názov cieľového ukazovateľa
Cieľová hodnota

v roku 2025

Čistý počet obyvateľov, ktorý má prospech zo zlepšenia služieb 11 904

Počet obyvateľov podporenej MAS 11 904

Pracovné miesta vytvorené v podporovaných projektoch (LEADER/PRV) 
(oblasť zamerania 6B)

4

Tabuľka č. 6: Celkové verejné výdavky – PRV SR 2014-2020

Názov ukazovateľa výstupu
Cieľová hodnota

v roku 2025

Celkové verejné výdavky (v EUR) – podpora na vykonávanie operácií v rámci 
stratégie CLLD (len časť z PRV) 848 698,98

Celkové verejné výdavky (v EUR) – podpora pri prevádzkových nákladoch a 
oživení - (len časť z PRV) 30 733,7

Tabuľka č. 7: Povinné ukazovatele na úrovni IROP 2014-2020

Názov ukazovateľa výstupu
Merná jednotka Cieľová hodnota v

roku 2023

Počet podporených podnikov podnik 2

Zamestnanosť v podporených podnikoch FTE 3

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu 
s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu 
nové

podnik 2

Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu 
s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh 
nové

podnik 0

Počet nových služieb a prvkov verejnej 
infraštruktúry

počet 4

Tabuľka č. 7.1: Povinné ukazovatele v súvislosti s IROP a PRV – úroveň špecifických 

cieľov IROP a fokusových oblastí PRV

fokusová
oblasť /

Názov ukazovateľa výstupu (opatrenia) MJ Cieľová
hodnota v
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Špecifický
cieľ

roku 2025

3A Celkové investície (v EUR) (verejné + súkromné)  (6.4) EUR 297 160,72

6B
 

Počet  operácií,  ktoré  získali  podporu  na  investície
do  infraštruktúry  malých  rozmerov  vrátane  investícií
do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (7.2)

počet 3

Počet  operácií,  ktoré  získali  podporu  na  investície  do
miestnych  základných  služieb  pre  vidiecke  obyvateľstvo
(7.4.)

počet 1

Počet  obyvateľov,  ktorí  majú  prospech  zo  zlepšenia
služieb/infraštruktúry ( 7.2.; 7.4.)

počet 11904

Celkové verejné výdavky (v EUR) (7.2., 7.4.) EUR 848 698,98

Čistý  počet  obyvateľov,  ktorý  má  prospech  zo  zlepšenia
služieb (7.2., 7.4.)

počet 11904

Celkové  verejné  výdavky  (v  EUR)  –  podpora  pri
prevádzkových nákladoch a oživení (19.4)

EUR 80 849,19

5.1.1

Podiel  zamestnanosti  v mikro  a malých  podnikoch
do 49 zamestnancov a samostatne zárobkovo činných osôb
na  celkovom  počte  zamestnanosti  v mikro  a malých
podnikoch  do  49  zamestnancov  a samostatne  zárobkovo
činných  osôb v sektoroch  nespadajúcich  do  podpory  PRV
2007 – 2014

% 1

Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní
certifikačným orgánom

EUR 150 000,00

5.1.2

Vidiecka a mestská populácia so zlepšenou infraštruktúrou
a prístupom k verejným službám

počet 11 213

Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikovaní
certifikačným orgánom

EUR 272 050,56

Tabuľka č. 7.2: Povinné ukazovatele v súvislosti s IROP a PRV – úroveň špecifických

cieľov IROP a fokusových oblastí PRV

Priorita/
Opatrenie 

/ ŠC
Názov ukazovateľa výstupu MJ

Cieľová
hodnota v
roku 2023

1. Celkové investície do verejného sektora EUR 495 172,12

2. Celkové investície do súkromného sektora EUR 525 000,00

6.4 Počet podporených podnikov
poče

t
2

7.2
Počet  nových  /zrekonštruovaných   prvkov  infraštruktúry
malých rozmerov

poče
t

3

7.4 Počet nových/kvalitnejších služieb pre vidiecke obyvateľstvo
poče

t
4

5.1.1
Počet projektov zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti
podniku

poče
t

2

5.1.2

Počet  nových/zrekonštruovaných   prvkov  dopravnej
infraštruktúry a služieb

poče
t

2

Počet nových/kvalitnejších komunitných/sociálnych služieb poče 1
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t

Počet nových služieb a prvkov infraštruktúry vzdelávania
poče

t
1

Prínosy stratégie k napĺňaniu cieľov PRV a IROP

Stratégia  CLLD  napĺňa  ciele  IROP  prostredníctvom  príspevku  aktivít  stratégie  CLLD

k špecifickým cieľom Prioritnej  osi  5  IROP,  tzn.:  je aspoň 30%  finančných  prostriedkov

pre aktivity podporované z IROP určených na aktivity špecifického cieľa 5.1.1 IROP – mimo

zdrojov na chod MAS.  MAS prostredníctvom stratégie CLLD vytvorí minimálne počet miest

v podnikoch (FTEs), ktorý je vypočítaný ako podiel určenej sumy na vytvorenie 1 pracovného

miesta - 50 tis. EUR na alokácii pre aktivity špecifického cieľa 5.1.1 IROP, ktorá tvorí práve

30% finančných  prostriedkov  pre  aktivity  podporované  z IROP.  (pozn.:  uvedený  výpočet,

prostredníctvom  určenej  sumy  na  vytvorenie  1  pracovného  miesta  –  50  tis.  EUR,  slúži

výlučne  pre  účely  stanovenia  minimálneho  počtu  miest  v podnikoch,  ktoré  MAS  vytvorí

prostredníctvom stratégie CLLD). Stratégia CLLD plánuje vytvoriť 10 pracovných miest.

Podiel rozpočtu stratégie z PRV a IROP na počet celkovo vytvorených miest je max. 135 tis.

Eur.

6. Finančný rámec 

6.1. Financovanie stratégie CLLD

Finančný rámec je  spracovaný v súlade so stanovenou štruktúrou Prílohy č.  1 k príručke:

Metodický pokyn pre spracovanie stratégie CLLD formálne, vecne a logicky korektne. Podiel

rozpočtu stratégie z PRV a IROP na počet celkovo vytvorených miest je max. 135 tis. Eur.

Tabuľka č. 8: Celkové zdroje pre MAS z PRV a IROP

SPOLU  EUR
Základná alokácia

Celkové zdroje z PRV (EPFRV) a IROP (EFRR) (maximálny limit
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podľa vzorca pre MAS v súlade s kapitolou 6.4 Systému riadenia 
CLLD), z toho:

1 224 196,43

Operácie v rámci implementácie stratégie CLLD
1 020 172,12

Chod MAS a animácie
204 024,31

Dodatočná alokáciana základe splnenia mílnika A
Celkové zdroje PRV(EFPRV) z toho: 77598,44

Operácie v rámci implementácie stratégie CLLD 62190,44

Chod MAS a animácie 15 408,00

Dodatočná alokácia na základe predĺženia obdobia PRV v zmysle nariadenia o prechodných pravidlách
Celkové zdroje PRV(EFPRV) z toho: 223 094,47

Operácie v rámci implementácie stratégie CLLD 188386,98

Chod MAS a animácie
34 707,49 

Celkom Chod MAS a animácie
Chod MAS 

Animácie  

Suma v rámi IROP chod MAS1 a chod MAS2 173 290,61
suma v rámci PRV v zmysle vydaného Rozhodnutia na podopatrenie 19.4 základná
alokácia

30 733,70 

suma v rámci dodatočnej alokácie na základe splnenie míľnika A 13 096,80 2 311,20

suma v rámci dodatočnej alokácie na základe predĺženia obdobia PRV v zmysle
nariadenia o prechodných pravidlách

29 501,20 5 206,29
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6.2. Finančný plán pre opatrenia

Finančný rámec je  spracovaný v súlade so stanovenou štruktúrou Prílohy č.  1 k príručke:

Metodický  pokyn  pre  spracovanie  stratégie  CLLD  formálne,  vecne  a logicky  korektne.

Nadväzuje  a  je  v  súlade  s  akčným  plánom.  Na  aktivity  neverejného  sektora  je  v rámci

finančného plánu vyčlenených viac ako 50% z rozpočtu (PRV+IROP) na stratégiu CLLD.

Stratégia je vyvážená, t.j. zahŕňa zdroje PRV a IROP  vo vyváženom pomere s odchýlkou

maximálne 6 percentuálnych bodov (v prípade menej rozvinutého regiónu).

Tabuľka č. 13: Zameranie stratégie podľa sektorov 

Názov opatrenia stratégie
CLLD

Rozpočet na opatrenie

Oprávnený
prijímateľ –

verejný sektor
(označiť „X“)

Oprávnený
prijímateľ –
neverejný

sektor
(označiť „X“)

6.4 Podpora na investície do vytvárania
a rozvoja nepoľnohospodárskych

činností
252 586,61 X

7.2  Podpora na investície                   do
vytvárania, zlepšovania      alebo

rozširovania všetkých druhov
infraštruktúr malých rozmerov vrátane

investícií do energie z obnoviteľných
zdrojov a úspor                    energie

311 921,93 X

7.4  Podpora na investície do
vytvárania, zlepšovania alebo

rozširovania miestnych základných
služieb pre vidiecke obyvateľstvo
vrátane voľného času a kultúry a

súvisiacej infraštruktúry

284 190,44 X

Celkový rozpočet podľa
sektorov

848 698,98 596 112,37 252 586,61

Percentuálny pomer zamerania
stratégie

100% 70,2% 29,8%
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7. Zhodnotenie prínosov stratégie CLLD, jej synergie a doplnkovosť

7.1. Prínosy k zlepšovaniu ekonomického rozvoja územia

Jednotlivé vybrané opatrenia/podopatrenia na úrovni PRV SR 2014 - 2020 a špecifické ciele

na úrovni IROP nadväzujú na analytickú a strategickú časť stratégie CLLD, na ciele stratégie

CLLD a identifikované potreby.

Zlepšovanie ekonomického rozvoja územia je jednou z kľúčových priorít  stratégie  CLLD.

Plánované  opatrenia  sú  zamerané  primárne  na  tvorbu  pracovných  miest  s dôrazom  na

neverejný sektor. Stratégia predpokladá vytvorenie menej ako  10nových pracovných miest

(PM).  Stratégia  sa  zameriava  na  rozvoj  rôznych  odvetví  ekonomiky  a služieb  na  svojom

území, s výrazným zameraním na miestne špecifiká, konkurenčné výhody. 

Súčasťou stratégie sú aj opatrenia na podporu znevýhodnených/marginalizovaných skupín pri

rozvoji ekonomického potenciálu územia.

Tieto  opatrenia  sú  plánované  s dôrazom  na  racionálne  využívanie  prírodných  zdrojov

a ochranu  životného  prostredia.  Stratégia  výrazne  inkorporuje  inovatívne  prvky,  ako  aj

možnosti zelenej a striebornej ekonomiky na miestnej úrovni.

Podiel rozpočtu stratégie CLLD z PRV a IROP k počtu predpokladaných novovytvorených

pracovných miest (PM) je menej ako 135 000 Eur:

1 224 196,43 EUR : 10 PM = 122 419,64 EUR/PM

MAS prostredníctvom príspevku aktivít stratégie CLLD k špecifickým cieľom Prioritnej osi 5

IROP,  tzn.:  je aspoň 30%  finančných  prostriedkov  pre  aktivity  podporované  z  IROP

určených na aktivity špecifického cieľa 5.1.1 IROP – mimo zdrojov na chod MAS.  MAS

prostredníctvom stratégie CLLD vytvorí minimálne počet miest v podnikoch (FTEs), ktorý je

vypočítaný  ako  podiel  určenej  sumy  na  vytvorenie  1  pracovného  miesta  -  50  tis.  EUR

na  alokácii  pre  aktivity  špecifického  cieľa  5.1.1  IROP,  ktorá  tvorí práve  30% finančných

prostriedkov  pre  aktivity  podporované  z IROP.  (pozn.:  uvedený  výpočet,  prostredníctvom

určenej  sumy na vytvorenie 1 pracovného miesta  – 50 tis.  EUR, slúži  výlučne pre účely

stanovenia  minimálneho  počtu  miest  v podnikoch,  ktoré  MAS  vytvorí  prostredníctvom

stratégie CLLD).
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Výpočet pracovných miest (PM) vytvorených v rámci opatrení IROP:

V rámci špecifického cieľa 5.1.1 IROP je vyčlenených viac ako 30% finančných prostriedkov

z alokácie na opatrenia IROP  = 

150 000,00 EUR : 50 000,00 EUR = 3 PM

Novovytvorené pracovné miesta budú udržané minimálne dva roky.  Nové pracovné miesta

budú prioritne podporené z podopatrení PRV 6.4 a špecifického cieľa  IROP 5.1.1.

Zlepšenie ekonomického rozvoja územia sa dosiahne podopatreniami v rámci PRV: 6.4, 7.2,

7.4  a  špecifickými  cieľmi   IROP:  5.1.1  a  5.1.2.  Implementáciou  týchto  podopatrenía

špecifických  cieľov IROP sa vytvoria  vhodné podmienky  pre ekonomický  rozvoj  územia

MAS,  čo  bude  mať  jednoznačne  pozitívny  vplyv  na  zvyšovanie  konkurencieschopnosti

a atraktivity územia MAS.   

Stratégia CLLD kladie dôraz na zabezpečenie pracovných príležitostí, ktoré budú motivovať

mladú a strednú vekovú pracovnú silu, aby na vidieku zotrvala alebo sa usídlila, podporenie

príjmov prvovýrobcov uplatnením krátkych dodávateľsko-odberateľských reťazcov, vrátane

podpory spracovania  a  účinného marketingu a propagácie  miestnych výrobkov,  vytváranie

vhodných podmienok pre podnikanie a pod. s dôrazom na neverejný sektor.

Zlepšenie ekonomického rozvoja sa docieli podporovaním diverzifikácie poľnohospodárskej

aj  nepoľnohospodárskej  výroby na  farmách  a  v  poľnohospodárskych  malých  a  stredných

podnikoch ako aj podporou mladých alebo začínajúcich farmárov a podporou investícií do

rozvoja  vidieckeho cestovného ruchu.  Dôležitým zostáva  dobudovanie  chýbajúcej  drobnej

infraštruktúry alebo jej obnovenie, ktorá prispeje aj k zvýšeniu konkurenčnej výhody, pričom

dôraz  bude  kladený  aj  na  starostlivosť  a  zakladanie  sprievodných  verejne  slúžiacich

krajinných prvkov a prvkov zelenej infraštruktúry (výsadba verejnej zelene, alejí, vetrolamov

a  pod.),  ktoré  prispievajú  k  prirodzenému  zveľaďovaniu  vidieckej  krajiny  a vychádzajúz

historicko-kultúrnych tradícií danej obce/dediny v rámci územia MAS.
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7.2. Prínosy k napĺňaniu cieľov PRV

Stratégia CLLD sa v rámci jednotlivých opatrení uvedených v akčnom pláne tejto stratégie

CLLD konkrétne zaoberá a  kladie  si  za  primárny cieľ  zvyšovanie konkurencieschopnosti

v daných  oblastiach,  čo  sa  prejavuje  aj  na  výraznej  snahe  o riešenie  prierezových  cieľov

(inovácie,  životné  prostredie,  zmierňovanie  klimatických  zmien  a klimatická  adaptácia).

Popisuje  jednotlivé  odvetvia  a  v  rámci  cieľov  a  aktivít  navrhuje  jednotlivé  riešenia  na

zvýšenie  konkurencieschopnosti.  Nastavuje  jednotlivé  kritériá  tak  aby  bola  primárne

podporená zvýšená konkurencieschopnosť v daných sektoroch v rámci územia.

Prínos  stratégie  CLLD  k cieľom  PRV,  najmä  v  oblasti  konkurencieschopnosti

poľnohospodárstva, lesníctva a potravinárstva: 

Prínos  stratégie  CLLD  k cieľom  PRV,  najmä  v  oblasti  konkurencieschopnosti

poľnohospodárstva,  lesníctva  a potravinárstva  je  preukázaný  najmä  implementáciou

podopatrenia:

 6.4Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností 

Dané opatrenie prispieva predovšetkým k naplneniu fokusovej oblasti 3A. 

Cieľom je podporiť rozvoj miestnej ekonomiky a zamestnanosti využitím miestnych zdrojov a

zavádzania inovácií vo vidieckych oblastiach, ako aj podpora rôznych foriem zamestnávania

vo vidieckych oblastiach.

Prínosy k začleňovaniu zraniteľných skupín obyvateľstva

Pre územie MAS je charakteristická vysoká miera nezamestnanosti, nedostatok pracovných

príležitostí,  vysoký podiel MRK, nepriaznivý demografický vývoj a prestárle obyvateľstvo.

Vzhľadom na tieto  skutočnosti   stratégia  CLLD obsahuje  opatrenia  zamerané  na  riešenie

problematiky integrácie MRK, dlhodobo nezamestnaných a zraniteľných skupín (napr. seniori

a pod.).  

Jedná  sa  o  aktivity  súvisiace  predovšetkým  s napĺňaním  potrieb  daných  skupín  napr.

poskytovaním komunitných sociálnych a terénnych služieb, zvyšovaním kvality komunitných

sociálnych služieb a investíciami do infraštruktúry komunitných centier. 

Taktiež sa jedná o opatrenia zamerané na: 

 prevenciu a elimináciu všetkých foriem diskriminácie, 

 zvýšenie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných komunít
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 zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu 

 zvyšovania vedomostí, zručností a spôsobilosti pracovnej sily a podpory flexibilných

spôsobov vzdelávania

Prínosom  k začleňovaniu  zraniteľných  skupín  obyvateľstva  sú  aj  opatrenia  zamerané  na

tvorbu nových pracovných miest, podporu podnikania a rozvoja cestovného ruchu.

Princípy ochrany a zlepšenia životného prostredia

V rámci stratégie sú navrhnuté opatrenia s cieľom zlepšiť stav životného prostredia, ktoré sú

zamerané na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, zníženie emisií, využie OZE

pri  rekonštrukciách  budov  a zavádzaní  nových  technologických  zariadení,  revitalizáciu

verejných priestranstiev a parkov. Taktiež pri nákupe prostriedkov hromadnej dopravy bude

kladený dôraz na parametre týkajúce sa emisíí, spotreby a pod. 

Vďaka týmto opatreniam stratégia  výrazne prispieva k zlepšeniu stavu životného prostredia,

a  taktiež  sa  vytvoreniu  podmienok  pre  rešpektovanie  charakteru  krajiny  a vysokú  úroveň

ochrany životného prostredia.

Stratégia  zohľadňuje  hlavné  princípy  ochrany  životného  prostredia.  Stratégia  prierezovo

podporuje  environmentálnu  účinnosť  plánovaných  projektov,  predpokladá  zavádzanie

inovatívnych ekologických prvkov a  prístupov,  prvkov zelenej  infraštruktúry.  Prijímatelia

v rámci verejných obstrávaní budú uplatňovať „zelené VO“.

Aspekty enviromentálnej účinnosti

V rámci  implementácie  stratégie  CLLD  budú  podporované  projekty  so  zameraním  na

zavádzanie  inovatívnych  ekologických  prvkov  a prístupov,  prvkov  zelenej  infraštruktúry,

ale taktiež na zvýšenie enviromentálneho povedomia a pod.

7.3. Prínosy k napĺňaniu cieľov IROP

Stratégia CLLD bude prostredníctvom IROP SR 2014 - 2020 implementovať prioritnú os č. 5,

ktorá prispieva k tematickému cieľu č. 9 Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a

akejkoľvek diskriminácii.  Intervencie  realizované  prostredníctvom nástroja  miestny  rozvoj

vedený komunitou prostredníctvom IROP SR 2014 -2020 komplementárne.

Napĺňanie  cieľov  IROP prostredníctvom špecifických  cieľov Prioritnej  osi  5  je  vyvážené

(rozdiel  medzi  jednotlivými  špecifickými  cieľmi  vo  finančnom  vyjadrení  nie  je  vo
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vzájomnom nepomere).  Ciele  IROP sú do štruktúry  stratégie  včlenené vecne a logicky,  vo

vzťahu k iným cieľom pôsobia doplnkovo, resp. synergicky.

V rámci územia MAS predstavuje  Stratégia CLLD územia MAS rozvojový dokument, ktorý

si  kladie  za  úlohu  rast  kvality  a  atraktivity  územia  prostredníctvom  využitia  prírodného,

kultúrneho  a ľudského  potenciálu  územia,  dobudovaním  infraštruktúry,  podporou

zamestnanosti, rozvojom podnikateľského prostredia a informovanosti obyvateľov na území

MAS.

Ciele  IROP  sú  v rámci  Stratégie  CLLD  MAS  napĺňané  predovšetkým  opatreniami

zameranými na:

 zvýšenie zamestnanosti, podporou podnikania a inovácií (opatrenie 5.1.1. - Zakladanie

nových  a podpora  existujúcich  mikro  a malých  podnikov,  samostatne  zárobkovo

činných osôb,)

 výstavbu,  modernizáciu  a  rekonštrukcia   zastávok  a  nákup  vozidiel  pre  účely

zabezpečenia  spoločnej  dopravy  osôb  s cieľom  zlepšiť   dostupnosť  sídiel  a

dopravného  prepojenia,  nakoľko  v rámci  regiónu  je  veľmi  obmedzené  pravidelné

dopravné spojenie (opatrenie 5.1.2. Dopravná prepojenosť a dostupnosť sídiela 5.1.2

Rozvoj základnej infraštruktúry v oblasti dopravného prepojenia a dostupnosti sídiel)

 tvorbu nových/kvalitnejších komunitných/sociálnych služieb (opatrenie 5.1.2 Rozvoj

základnej infraštruktúry v oblasti sociálnych služieb a komunitných služieb)

 tvorbu nových/služieb a prvkov infraštruktúry vzdelávania  (opatrenie  5.1.2 Rozvoj

základnej infraštruktúry v oblasti infraštruktúry vzdelávania)

Implementáciou  zvolených  opatrení  sa  prispeje  k podpore  sociálneho  začlenenia

marginalizovaných skupín obyvateľstva, zníženiu rizika chudoby a akejkoľvek diskriminácii

na území MAS.

7.4. Synergie a doplnkovosť stratégie CLLD

7.4.1. Popis iných stratégií, ktoré sa na danom území realizujú, resp. plánujú  

realizovať 

Územie MAS je súčasťou Košického samosprávneho kraja, v rámci ktorého sú spracovávané

základné rozvojové dokumenty, v ktorých sú zadefinované priority a špecifické ciele, ktoré sa

budú realizovať na území MAS. Jedná sa predovšetkým o stratégiu RIÚS Košického kraja
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2014  –  2020,  ktorej  globálny  cieľ  znie:  „implementáciou  prostriedkov  IROP  prispieť  k

zlepšeniu  kvality  života  a  zabezpečeniu  udržateľného  poskytovania  verejných  služieb  s

dopadom  na  vyvážený  a  udržateľný  územný  rozvoj,  hospodársku,  územnú  a  sociálnu

súdržnosť regiónov, miest a obcí v Košickom kraji“. V prípravnej fáze boli do stratégie RIUS

KSK zahrnuté obce MAS. 

Pri tvorbe stratégie CLLD územia MAS sa vychádzalo aj z PHSR Košického samosprávneho

kraja na roky 2016 - 2022,  ktorého strategickým poslaním (misiou)  je: intenzívna podpora

tvorby  nových  pracovných  miest  a  iniciatív  vedúcich  k  rastu  miezd  cestou  budovania

regionálnej identity v Košickom kraji. 

Na území MAS, sú implementované aktivity v rámci PHSR jednotlivých obcí, ktoré vykazujú

synergiu a doplnkovosť k strategickému cieľu stratégie CLLD.

V rámci územia MAS sú pravidelne podporované aktivity zo zdrojov  programu Košického

samosprávneho kraja   TERRA INCOGNITA,  ktorého cieľom je zvýšenie kvality života a

návštevnosti  Košického  samosprávneho  kraja  prostredníctvom   rozvoja  kultúry,  športu

a voľnočasových aktivít  a cestovného ruchu. – kultúrneho turizmu.

7.4.2. Synergie a komplementarity

Cieľom stratégie  CLLDúzemia  MAS  je  rast  kvality  a atraktivity  územia  prostredníctvom

využitia  prírodného,  kultúrneho  a ľudského  potenciálu  územia,  podporou  tvorby  nových

a zachovania  jestvujúcich  pracovných  miest  prostredníctvom  investícií  do   podnikania

a zavádzaním inovácii,   predovšetkým v oblasti  poľnohospodárstva,  lesného hospodárstva

a vidieckeho cestovného ruchu; v sociálnej oblasti podporiť vytvorenie nových a skvalitnenie

jestvujúcich  služieb  v oblasti  budovania  ľudských zdrojov,  vzdelávania,  sociálnej  inklúzie

a poskytovaním komunitných a sociálnych služieb, čím stratégia  prispieva k plneniu cieľov

Stratégie Európa 2020 (zvýšenie zamestnanosti, vzdelávanie, boj proti chudobe a sociálnemu

vylúčeniu)  ako aj  Kohéznej  politiky  EU 2014-2020,  rozšírením a skvalitnením občianskej

vybavenosti,  technickej  a dopravnej  infraštruktúry  a zlepšenie  stavu  životného  prostredia

s pozitívnym dopadom na tvorbu nových pracovných miest. Nakoľko pri tvorbe stratégie boli

brané  do  úvahy  už  vypracované  PHSR jednotlivých  obcí MAS,  tak  aj  vybrané  priority,

špecifické ciele a opatrenia  stratégie  CLLD vykazujú komplementaritu a synergiu s týmito

dokumentami.  Doplnkovú  úlohu  v  rámci opatrení,  ktoré  boli  stanovené  v  rámci  stratégie
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CLLD   bude  mať  Operačný  program  Ľudské  zdroje  2014  –  2020,  s cieľom  eliminácie

narastajúcich  negatívnych  vplyvov  na  MRK,  sociálne  znevýhodnené  skupiny  napr.

dôchodcovia, mladí do 29 rokov, ľudia so zdravotným postihnutím, dlhodobo nezamestnaní

a i.  Ako  doplnkové  opatrenia  je  možné  špecifikovať  tie,  ktoré  vychádzajú  z Operačného

programu ĽZ 2014-2020, pričom ich prínos k jednotlivým prioritám stratégie CLLD sú: 

o OP  Ľudské  zdrojePrioritná  os  3.,  IP  3.1.,  ŠC  3.1.1  -  Zvýšiť  zamestnanosť,

zamestnateľnosť  a znížiť  nezamestnanosť  s  osobitným   dôrazom  na  dlhodobo

nezamestnaných,  nízko  kvalifikovaných,  starších  a  zdravotne  postihnuté  osoby.

Opatrenie  reaguje  na  potrebu  podpory  tvorby  nových  pracovných  miest  pre

znevýhodnené  skupiny,  prostredníctvom  podpory  programov  a  workshopov

zameraných na zvýšenie ich zamestnateľnosti v oblasti získavania zručností pre nízko

kvalifikovaných  ľudí  pre  potreby  regionálnehotrhu  práce,  ale  aj  prostredníctvom

využívania aktívnych a preventívnych opatrení prístupných pre všetkých uchádzačov

o zamestnanie. 

o OP  Ľudské  zdroje  Prioritná  os  3.  IP  3.1.,  ŠC  3.1.2  Zvýšiť  zamestnanosť,

zamestnateľnosť  a znížiť  nezamestnanosť  s osobitným  dôrazom  na  dlhodobo

nezamestnaných,  nízko  kvalifikovaných,  starších  a zdravotne  postihnuté  osoby

s cieľom podporiť miestne a regionálne iniciatívy, ich prístupu k tvorbe udržateľných

pracovných miest a samozamestnávaniu. Prostredníctvom opatrenia budú podporovaní

aktéri  v území  pri  aktívnom  rozvoji  poľnohospodárskych  a nepoľnohospodárskych

činností s cieľom zvýšiť počet disponibilných pracovných miest v území.

o OP Ľudské zdrojePrioritná os 4. Sociálne začlenenie,  IP 4.1.,  ŠC 4.1.1. -  Zvýšenie

účasti  najviac  znevýhodnených  a ohrozených  osôb  v spoločnosti,  vrátane  na  trhu

práce, ktorého cieľom je zlepšenie možnosti prístupu na trh práce za účelom zvýšenia

zamestnateľnosti,  pracovnej  mobility  aprístupu  kslužbám ľudí  ohrozených  rizikom

chudoby,  alebo  sociálneho  vylúčenia,  čo  je  možné  zavedením  nástrojov  priamej

podpory, ako aj zvyšovaním dostupnostiakvality služieb. 

Dané opatrenie synergicky nadväzujú na špecifické ciele  stratégie CLLD.

7.5. Popis multiplikačných efektov

Všetky opatrenia stratégie CLLD vychádzajú z analýzy a identifikácie potrieb územia MAS

a ich realizácia povedie k splneniu špecifických cieľov a priorít rozvoja územia definovaných

s stratégii CLLD, čo bude mať za následok multiplikačný efekt v podobe rastu zamestnanosti,
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zlepšenia  kvality  života  v území,  spomalenia  odchodu  mladých  ľudí  z územia  a zlepšenia

demografickej štruktúry územia. 

Počas  implementácie  stratégie  CLLD  sa  zlepší  propagácia  územia,  informovanosť

obyvateľov a jeho turistická atraktivita. Tento stav prispeje k naplneniu vízie územia MAS

definovanej v stratégii CLLD. 

Šírenie výsledkov a výstupov stratégie CLLD, ale aj dôležitých informácii o činnosti MAS

v rámci územia MAS a regiónu bude zabezpečené hlavne prostredníctvom:

1. Internetu

webovej stránky MAS

webových stránok jednotlivých obcí , resp. členov MAS

sociálnych sietí napr. facebook

2. distribúcie informačných letákov v obciach, zverejnením na úradných tabuliach a pod.

3. oznamov v miestnych rozhlasoch jednotlivých obcí

4. inzerátov v miestnych a regionálnych novinách, obecných novinách a pod.

5. vydaním spoločných informačných materiálov, brožúr, resp. publikácii

6. realizáciou verejných informačných zhromaždení

7. vytváraním sietí na miestnej úrovni

8. realizáciou projektov spolupráce a prezentáciou v rámci iných MAS

Informovanosť  a publicita  MAS  bude  vyhodnocovaná  prostredníctvom  nasledovných

ukazovateľov:

Názov ukazovateľa
Cieľová hodnota

v roku 2023

1
Počet informačných aktivít realizovaných prostredníctvom 
internetu

30

2 Počet informačných aktivít realizovaných prostredníctvom letákov 2

3 Počet informačných stretnutí 10

4 Počet vydaných informačný materiálov (brožúr, publikácii) 2

5 Počet projektov spolupráce 1

Vplyv implementácie  stratégie  CLLD na územie  MAS bude vyhodnotený v roku 2020 a 2023 formou

prieskumu verejnej mienky. 

Multiplikačný efekt stratégie CLLD bude vyhodnocovaný predovšetkým prostredníctvom  ukazovateľa – miery

nezamestnanosti v okrese MAS. Očakáva sa, že implementáciou stratégie CLLD a iných aktivít realizovaných

miestnymi  aktérmi  dôjde  v strednodobom  horizonte  k miernemu  poklesu  nezamestnanosti.  Relevantným

zdrojom tohto údaja budú štatistické údaje poskytované  ÚPSVaR.
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Vyhodnotenie miery multiplikačného efektu  sa vykoná:

 v strednodobom horizonte k 31.12.2020

 na konci implementácie stratégie CLLD v roku 2023

 po dvoch rokoch od ukončenia implementácie stratégie CLLD v roku 2025
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8. Prílohy stratégie CLLD

Príloha č. 1 Vymedzenie územia a obyvateľstva MAS

Príloha č. 2. Doklad o súhlase všetkých obcí so zaradením do územia pôsobnosti MAS

Príloha č. 3. Mapa územia MAS  

Príloha č. 4. Zoznam členov MAS podľa sektorov (vrátane obcí)

Príloha č. 5. Dokumenty preukazujúce proces tvorby a  formovania partnerstva

Príloha č. 5.1
Dokumenty preukazujúce proces tvorby stratégie CLLD 
(informačné aktivity)

Príloha č. 6. Zoznam zdrojov (analýzy) a vstupných dokumentov

Príloha č. 7. Organizačná štruktúra MAS

Príloha č. 8. Personálna matica MAS

Príloha č. 9. Štatúty, interné smernice, stanovy MAS
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