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NEWSLETTER 1/ 2019 

 

Vážení členovia Národnej siete MAS SR, 

Chcela by som Vás informovať o aktivitách NS MAS SR z posledných týždňov. 

 

1. NOVÉ ZLOŽENIE PREDSEDNÍCTVA       13. 3. 2019 

13. marca 2019 sme mali zasadnutie valného zhromaždenia NS MAS SR, ktoré si zvolilo nové 

predsedníctvo a aj nového predsedu. Vždy je snaha o to, aby boli jednotlivé regióny 

v predsedníctve zastúpené rovnomerne a aby sa tak zabezpečila rovnováha pri rozhodovaní.  

Nové zloženie predsedníctva je nasledovné: 

funkcia Kraj Meno a priezvisko 
zástupcu 

MAS/VSP Kontakt e-mail Mobil 

predseda TNSK PhDr. Štefan 
Škultéty 

ORR predseda@sietmas.sk 0917641297 

podpredseda TNSK Mgr. Peter Nemček Kopaničiarsky 
región - MAS 

peter.nemcek@mail.t-
com.sk 

0905219239 

podpredseda PPSK Ing. Milan Semančík MAS Horný Šariš - 
Minčol 

msemancik@slnet.sk 0905612308 

člen ZASK Mgr. Peter Madigár MAS Terchovská 
dolina 

madigar@mas-td.sk 0917978756 

člen BBSK RNDr. Juraj Bódi MAS Podpoľanie juraj@bodi.sk, 
juraj.bodi@minv.sk 

0903556326 

člen PPSK Ing. Daniela 
Bednárová 

MAS Topoľa bednarovadanka@gma
il.com 

905259365 

člen KESK Ing. Zuzana 
Záborská 

Miloj Spiš, o.z. zaborska@milojspis.sk 0917636220 

člen NRSK Mgr. Monika 
Slížiková 

OZ Tekov-Hont monika.slizikova@teko
v-hont.sk 

0911764700 

člen TTSK Lukáš Pavlech MAS Holeška manazer@holeska.sk 0915700978 

 

2. SPOLUPRÁCA MAS S ŽILINSKÝM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM    19. 3. 2019 

Stretnutie zorganizoval Úrad Žilinského samosprávneho kraja za účelom posilnenia spolupráce 

kraja s MAS. Pán Ing. Ján Pavlík, PhD., riaditeľ odboru regionálneho rozvoja Úradu ŽSK v prvom 

bode zdôraznil dôležitosť MAS ako inštitúcií ďalšieho rozvoja v území pre ďalšie programovacie 

obdobie. Diskusia o budúcom nastavení systému implementácie EŠIF prebieha už dnes a MAS by 

mohli posilniť svoju úlohu v tomto procese.  

Ďalšia časť stretnutia sa venovala možnostiam pre financovanie projektov a aktivít MAS 

z programov EÚ: 

IPC – Informačné poradenské centrum o EŠIF: predstavilo svoju agendy a pozvalo MAS na 

konzultácie 

INTERREG CZ-SK 

- Kontaktný bod je ZASK 
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- 13.3. – 13.6.2019 – výzva na kultúrne a prírodné dedičstvo (2.1) – posledná výzva na 9,5 

mil. € 

- Pripravovaná výzva 1.2 aplikácia výskumu na SME – 2,6 mil. € 

- Malé projekty: priorita 3 – upevňovanie partnerstiev, sietí – výzva 12/2019 – do 20 000 € 

INTERREG PL-SK: predstavenie možností grantov 

Nasledovala diskusia k pripravovanému novému dotačnému systému ŽSK: 

- Momentálne 3 témy aktívny človek, kultúra a verejný priestor a verejné informovanie (do 

3000 € resp. 6000€ pre 3. tému) 

- Pripravovaný participatívny rozpočet 

- Príprava novej dotačnej schémy, ktorá by mala byť schválená v novembri: cieľom je zvýšiť 

alokáciu na dotácie, zvýšiť max. na projekt, koncentrácia na tému, efektívne spracovanie, 

zvýšenie participácie verejnosti 

- Požiadavka, aby členovia z MAS boli v pracovnej skupine pre prípravu dotačného systému – 

navrhnutý bol Peter Madigár (člen predsedníctva NS MAS SR), ktorý sa bude zúčastňovať 

stretnutí pracovnej skupiny a tvoriť dotačnú schému 

- Tematické zameranie ŽSK: Záchrana krajových odrôd a národných plemien (Rezerva 

krajových odrôd pre skanzemoch), Obnova krajiny, Akčný plán obnovy krajiny, Príprava 

nového PHSR,  Tvorba dotačnej schémy 

V záverečnej diskusii sa všetci prítomní zhodli na tom, že pokiaľ MAS majú aj v budúcnosti 

zabezpečovať rozvoj vidieka a regionálny rozvoj, je nevyhnutné, aby začali vyhlasovať výzvy. Zaznel 

apel aj na propagáciu faktov a riaditeľ odboru prisľúbil tlačovú správu: 

- Už minimálne 3 roky sú v území inštitúcie (MAS), ktoré sú pripravené na implementáciu 

Leader princípu 

- V území sa pomaly vytráca energia a aktívnosť lokálnych aktérov, rastie skepsa – hazarduje 

sa s dôverou v inštitúcie, ktorá je taká dôležitá v celospoločenskom rozvoji 

- Kvôli nepripravenosti systému riadenia a implementácie pre CLLD sa znemožňuje čerpanie, 

čo spôsobuje ukrátenie regiónov o financie, ktoré by sa inak mohli už pretaviť do výsledkov 

a dopadov realizovaných projektov, ktoré by prinášali ďalšie peniaze do regiónov.  

- Nejasnosť podmienok implementácie a neustále zmien, s ktorými sa MAS potýkajú pri 

snahe udržať inštitúciu MAS pri živote ich zároveň oberá o možnosti hľadať si iné zdroje 

financovania rozvoja svojho územia. 

Vo voľnej diskusii po ukončení hlavného programu sa zástupcovia MAS rozprávali o aktuálnych 

problémoch a dosahovaní míľnikov. 

MAS Stredný Liptov ako jediná zo zástupcov MAS ŽSK je schopná vyhlasovať výzvu z IROP na 

základe ukončeného hodnotenia. V stratégii mala plánovanú len aktivitu 5.1.1, neplánovala 

implementovať 5.1.2. 
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3. SEMINÁR K PROGRAMU EURÓPA PRE OBČANOV     27. 3. 2019 

Nakoľko hľadáme možnosti pre ďalšie financovanie aktivít NS MAS SR, zúčastnila som sa semináru 

v Nitre týkajúceho sa predstavenia Európskeho programu Európa pre občanov. Tento program na 

Slovensku zastrešuje Európsky kontaktný bod (http://www.europapreobcanov.sk/), ktorý pomáha 

pri príprave projektov. Projekty sa schvaľujú na úrovni EÚ. Program sa zameriava na podporu 

aktívneho občianstva a spoločného hodnoty Únie. Zameriava sa na 2 oblasti: 

1. Európska pamäť : Pripomínanie si dôležitých historických míľnikov v nedávnych dejinách 

Európy; Občianska spoločnosť a občianska účasť v totalitných režimoch; Antisemitizmus, anti-

ciganizmus, xenofóbia, homofóbia a iné formy netolerancie: ponaučenia pre súčasnosť; 

Prechod k demokracii a pristúpenie k Európskej únii 

2. Podpora demokracie a občianskej participácie : Diskusie o budúcnosti Európy a ako čeliť 

euroskepticizmu; Podpora solidarity v časoch krízy; Posilňovanie medzikultúrneho dialógu a 

vzájomného porozumenia ako nástroja znižovania stigmatizácie imigrantov a menšín. 

Pre akciu 2 sú stanovené 3 opatrenia, ktoré by mohli zaujať aj Vašich členov: 

2.1. Družobné mestá 

- maximálne trvanie projektu 21 dní, 

- max. príspevok 25 000,- € (výpočet na základe paušálnych sadzieb) 

2.2 Siete medzi mestami 

- maximálne trvanie projektu 24 mesiacov 

- max. príspevok 200 000,- € (výpočet na základe sčítania paušálnych sadzieb) 

2.3 Projekty občianskej spoločnosti 

- maximálne trvanie projektu 24 mesiacov 

- max. príspevok 150 000,- € (výpočet na základe sčítania paušálnych sadzieb) 

pravidelné uzávierky výziev sú 1. marec a 1. september. Zároveň informačný seminár v Nitre bol 

prvým z radu seminárov, ktoré kontaktný bod pripravuje v krajoch. Ďalšie semináre budú 

prebiehať 15. 5. 2019 v Trenčíne a 21. 5 . 2019 v Senici. Ďalšie termíny ešte neboli stanovené, ale 

určite budú prebiehať. Najaktuálnejšie informácie je možné nájsť na FB stránke Európa pre 

občanov / Europe for Citizens. 

 

3. STRETNUTIE NA ÚRADE VLÁDY SR       28. 3. 2019 

Minulý štvrtok prvý krát zasadala Rada vlády pre eurofondy po roku 2020, ktorá bola zriadená 13. 

3. 2019 ako koordinačný, poradný a iniciatívny orgán pre otázky týkajúce sa politiky súdržnosti v 

programovom období 2021 – 2027. NS MAS SR je členom tejto rady a pán Škultéty sa zúčastnil 

tohto stretnutia. Témou bola Správa o Slovensku 2019 (analýza EK), ktorú prezentovali zástupcovia 

z Európskej komisie. Rada sa bude schádzať na mesačnej báze. Tlačovú správu je možné si prečítať 

tu: https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/cko/po-prvykrat-zasadla-rada-vlady-pre-eurofondy-

po-roku-2020/ 

 

http://www.europapreobcanov.sk/
https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/cko/po-prvykrat-zasadla-rada-vlady-pre-eurofondy-po-roku-2020/
https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/cko/po-prvykrat-zasadla-rada-vlady-pre-eurofondy-po-roku-2020/
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PLÁNOVANÉ AKTIVITY NA NAJBLIŽŠIE OBDOBIE: 

2. 4. 2019 stretnutie na IROP s generálnym riaditeľom Sekcie programov regionálneho rozvoja 

(RO pre IROP) v Bratislave 

10. 4. 2019 účasť na ELARD General Assembly meeting v Brusseli (ELARD je medzinárodná 

nezisková organizácia - Európska LEADER asociácia pre rozvoj vidieka) 

 

Barbora Babjaková 


