Správa z realizácie aktivity C 2.1/1

„Možnosti spolupráce na princípe LEADER v rámci
Trnavského kraja“
Trnava 15. 06. 2018

Cieľ aktivity
Cieľom pracovného stretnutia bolo vytvoriť priestor na diskusiu o možnostiach
spolupráce s Trnavským samosprávnym krajom (TTSK) a o konkrétnych návrhoch
podpory zo strany TTSK. Pracovného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia RA NSRV SR
pre Trnavský kraj, predstavitelia Úradu Trnavského samosprávneho kraja vrátane
predsedu Mgr. Jozefa Viskupiča, riaditeľa odboru podpory podnikania a cestovného
ruchu Ing. Jaroslava Hrica, prizvaní odborníci z odboru strategických činností Úradu
Nitrianskeho samosprávneho kraja a zástupcovia miestnych akčných skupín a verejnosúkromných partnerstiev z Trnavského kraja.
Priebeh aktivity
Pracovné stretnutie po registrácii účastníkov otvorila PaedDr. Katarína Skalická, PhD.
manažérka publicity RA NSRV SR pre Trnavský kraj a moderátorka podujatia. Privítala
všetkých zúčastnených a poďakovala za príležitosť zrealizovať takéto podujatie na pôde
Úradu Trnavského samosprávneho kraja. V úvodnom vstupe odovzdala slovo Ing. Petre
Kovárovej koordinátorke Informačno-poradenského centra TTSK, ktorá prítomných
stručne informovala o činnosti IPC TTSK predovšetkým o bezplatnom poradenstve
k európskym štrukturálnym a investičným fondom. Nato PaedDr. Katarína Skalická,
PhD. pokračovala podľa programu prezentovaním poslania a aktivít NSRV SR
a zdôraznila najmä aktivity smerujúce k spolupráci s miestnymi akčnými skupinami.
Po príchode predsedu TTSK a jeho privítaní nasledoval jeho krátky príhovor, v ktorom
vyjadril záujem o spoluprácu s miestnymi akčnými skupinami a verejno-súkromnými
partnerstvami vedúcu k rozvoju jednotlivých území.
Moderátorka stretnutia prešla k ďalšiemu bodu programu, v ktorom v krátkosti uviedla
základné informácie o situácii MAS a VSP v Trnavskom kraji v aktuálnom programovom
období a následne požiadala o predstavenie jednotlivých MAS a VSP. Zástupcovia MAS
a VSP poskytli stručnú vizitku, v rámci ktorej oboznámili prítomných s názvom OZ,
počtom členov, zoznamom členských obcí i s aktuálnou činnosťou resp. snahami do
budúcnosti. V kontexte s týmito informáciami prebehla krátka diskusia o problémoch
spojených so začiatkom implementácie stratégií CLLD.
Moderátorka požiadala o príspevok Ing. arch. Vieru Juricovú-Melušovú z odboru
strategických činností ÚNSK, ktorá prezentovala podporné nástroje na rozvoj vidieka
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v Nitrianskom samosprávnom kraji ako príklady podpory MAS a VSP. Konkrétne
prítomným priblížila formy dotácie na podporu integrovaného rozvoja vidieka a realizáciu
projektov MAS. Charakterizovala Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu držiteľov
regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja –
Nástroj 1 LEADER NSK a Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 (ktorým sa mení
Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja o poskytovaní
dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie
Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja č. 3/2016) Nástroj 2 LEADER NSK. Prezentácia bola obohatená o grafické zobrazenie smerovania
dotácií z programu LEADER NSK v rokoch 2009 – 2017 do verejného, súkromného
a mimovládneho sektora, mapu MAS na území NSK i o regionálne značenie
v podmienkach Nitrianskeho kraja. Táto problematika predsedu TTSK i účastníkov
z radov MAS a VSP zaujala a rozvinula sa živá diskusia najmä o konkrétnych krokoch
vedúcich k podpore MAS a VSP.
V rámci diskusie sa väčšina prítomných zhodla na podpore zavedenia podobných
Nástrojov podpory integrovaného rozvoja vidieka a realizácie projektov MAS, aké
fungujú v NSK. Taktiež sa v spojitosti s touto podporou spomínal i príklad
Banskobystrického samosprávneho kraja. Mgr. Viskupič zdôraznil, že zo strany TTSK je
veľká snaha o vytvorenie grantovej schémy, ktorá by zabezpečila smerovanie podpory
do územia MAS a VSP. Ing. Hric vyslovil v tejto súvislosti pochvalu i obdiv smerom
k NSK i BBSK pri úspešnej realizácii takejto formy podpory.
Program aktivity:

10:00 – 10:10

Registrácia účastníkov, otvorenie stretnutia a privítanie účastníkov stretnutia

10:10 – 10:25

Predstavenie Národnej siete rozvoja vidieka SR

10:25 – 10:40

Miestne akčné skupiny a verejno-súkromné partnerstvá v Trnavskom kraji

10:40 – 11:45

Možnosti spolupráce s Trnavským samosprávnym krajom v nadväznosti na
implementáciu stratégií CLLD, diskusia

11:45 – 12:00

Zhrnutie, ukončenie stretnutia
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Závery z aktivity:
− Účastníci získali aktuálne informácie o činnosti NSRV SR a aktivitách RA NSRV
SR pre Trnavský kraj.
−

Diskusia so zástupcami Úradu Trnavského samosprávneho kraja priniesla
konkrétne návrhy spolupráce a modelu na podporu regiónov v rámci miestnych
akčných skupín a verejno-súkromných partnerstiev.

−

Predstavitelia ÚTTSK vyjadrili enormnú snahu a záujem o vytvorenie grantovej
schémy na podporu rozvoja vidieckych oblastí v Trnavskom kraji a
prezentovali záujem o spoluprácu s MAS pri vytváraní obsahu predmetných
výziev.

−

Účastníci vyjadrili spokojnosť s priebehom a výstupmi pracovného stretnutia.

Horné Otrokovce 25. júna 2018

Vypracovala: Mgr. Veronika Stankovianska, regionálny koordinátor RA NSRV SR pre
TTSK
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