
Podopatrenie 19.3  
Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny 

PRV SR 2014 – 2020 
 

 

Prezentácia nie je záväzná a je potrebné sa  riadiť  ustanoveniami  príslušnej príručky pre žiadateľa/prijímateľa, ktorá 
tvorí prílohu  výzvy na predmetné podopatrenie . 



Príprava a vykonávanie činností spolupráce MAS 

2 typy spolupráce:  

•Národná – MAS, ktorá je vybraná a schválená RO na implementáciu stratégie  CLLD v spojení s inou 

schválenou MAS a/alebo s VSP, ktoré pracujú na princípoch LEADER/CLLD na území SR 

•Nadnárodná – MAS, ktorá je vybraná a schválená RO na implementáciu stratégie CLLD v spojení s inou 

schválenou MAS v EÚ a/alebo s  VSP, ktoré pracujú na princípoch LEADER/CLLD, na území EÚ alebo tretích 

krajín.  

 

Druh podpory :                 nenávratný finančný príspevok 
Spôsob financovania: plné financovanie 
Výška podpory:                 maximálna výška podpory z celkových oprávnených výdavkov – do 100 %   v závislosti 
do 100 %                          od uplatňovaných pravidiel štátnej pomoci, resp. pomoci de minimis  
 
 
Formy spolupráce: 
   Predbežná technická pomoc 
   Realizácia projektu spolupráce  
 



Príprava a vykonávanie činností spolupráce MAS 

Definícia spolupráce:  
•projekt národnej /nadnárodnej spolupráce musí obsahovať návrh, realizáciu a zhodnotenie spoločného 
projektu, pokiaľ je to možné jednotnou štruktúrou; 
•spolupráca musí preukazovať skutočný prínos pre územia, ktorých sa týka;  
•projekt spolupráce je realizovaný spoločne za účasti všetkých partnerov projektu a to na základe zmluvy 
o národnej spolupráci, resp. zmluvy o nadnárodnej spolupráci; 
•každý partner nesie zodpovednosť za svoje vlastné záväzky voči ostatným partnerom projektu spolupráce a to 
na základe zmluvy o národnej /nadnárodnej  spolupráci.  
 
Charakteristiky partnerstva: 
•vzájomná výhodnosť spolupráce; 
•záujmy a potreby územia formulované v konkrétnych projektoch spolupráce;  
•pružnosť, iniciatíva a efektívnosť partnerstva jednotlivých subjektov; 
•potrebnosť a vyváženosť partnerov; 
•pridaná hodnota spolupráce a synergické efekty (generovanie pozitívnych dopadov na rozvoj území, ktoré 
prinášajú väčší úžitok ako aktivity, ktoré by boli dosiahnuté bez spolupráce a partnerstva). 
 
Zameranie projektov spolupráce: 
•spoločný potenciál;  
•budovanie spoločných tradícií;  
•zvyšovanie turistického potenciálu spolupracujúcich území; 
•výmena skúseností; 
•informačné a propagačné aktivity a pod.  
 



Predbežná technická pomoc 

MAS musí preukázať, že plánuje realizáciu konkrétneho projektu, t.z., že musí byť možné prinajmenšom 
identifikovať ciele a charakter plánovaného projektu. Prijatie takejto podpory neznamená povinnosť neskôr 
projekt  spolupráce zrealizovať.  
Partneri projektu spolupráce musia predložiť zmluvu o spolupráci, ktorá je podmienkou pre poskytnutie 
predbežnej technickej podpory.  
 
Oprávnené náklady: 

•náklady v súvislosti s výmenou skúseností (napr. organizovanie stretnutí potenciálnych partnerov, cestovné, 
ubytovanie, poplatky na tlmočníkov a pod.); 

•náklady na vývoj projektu (napr. štúdie uskutočniteľnosti projektu, konzultácie špecifických problémov, 
náklady na preklady, ďalšie náklady na zamestnancov a pod.); 

Výdavky v rámci  predbežnej technickej pomoci  sú oprávnené  do výšky 10%z celkových oprávnených 
výdavkov na realizáciu projektu spolupráce. 

 
 



Realizácia projektu spolupráce 

Oprávnené náklady: 
•náklady súvisiace s realizovaním konkrétnej aktivity s jasne identifikovanými výstupmi, ktoré budú mať dopad 
na príslušné územia; 
•náklady súvisiace s budovaním kapacít a výmenou skúseností v oblasti miestneho rozvoja, napr. spoločné 
publikácie, semináre, twinningové opatrenia vedúce k prijatiu spoločnej metodológii a pracovných postupov 
alebo k vypracovaniu spoločných rozvojových dokumentov; 
•spoločné náklady partnerov spolupráce – náklady, ktoré zdieľajú viacerí partneri projektu spolupráce (napr. 
náklady na vytvorenie webového sídla, spoločných brožúr a pod.). 

V rámci realizácie projektu – investície sú oprávnené na podporu, ak sa vykonávajú v súlade so stratégiou, sú v 
súlade s cieľmi opatrenia LEADER. 

Oprávnené činnosti, napr.: 

spoločný marketing  zameraný napr.: na miestne špeciality, miestne produkty, remeselné výrobky, vytvorenie 
siete prevádzkovateľov a výrobcov miestnych produktov, vytvorenie regionálnej značky produktov, služieb 
a pod.; 

organizovanie  spoločenských a kultúrnych akcii, napr. kultúrne festivaly; 

ochrana spoločného kultúrneho bohatstva, ako napr.: rekonštrukcia objektov spoločenského významu 
(pamätníky, hroby, pamätné tabule, izby), zriadenie miestnych múzeí, izieb ľudových tradícií a izieb 
významných osobnosti (vrátane vnútorného vybavenia okrem výstavných exponátov) ; 

výstavba a rekonštrukcia náučných a turistických chodníkov, inštalovanie a výroba náučných, informačných 
a historických tabúľ,  revitalizácia, resp. obnova historických parkov a záhrad a pod.; 

výmena skúseností, prenos praktických skúseností pri rozvoji vidieka, napr. spoločné publikácie, prípadové 
štúdie, návody osvedčených postupov, výskumy, s cieľom výmeny skúseností a prenosu praktických skúseností, 
twinningové podujatia. 



Koordinácia projektu spolupráce 

 

Partneri projektu spolupráce sa môžu podieľať na projektoch spolupráce buď ako 

koordinačná miestna akčná skupina alebo koordinátor MAS,  

projektový partner alebo partner projektu. 

 

Všetci partneri projektu spolupráce sú si rovní, majú rovnaké práva, pokiaľ nie je zmluvou o národnej 
spolupráci alebo o nadnárodnej spolupráci stanovené inak. 

 

Každý projekt spolupráce musí byť implementovaný pod dohľadom koordinačnej MAS, ktorá sa určí dohodou 
medzi partnermi projektu spolupráce. 

 

Princíp koordinačnej MAS musí byť dodržaný počas celého procesu realizácie projektu spolupráce.  

 

Za každý projekt národnej alebo nadnárodnej spolupráce bude zvolená len jedna koordinačná MAS. 

 

Koordinačná  MAS  

koordinuje projekt spolupráce v plnom rozsahu  

zodpovedá za riadenie, implementáciu projektu spolupráce a riadi činnosti medzi partnermi 

komunikačný kanál s orgánmi  



Koordinácia projektu spolupráce 

Projektový partner  

vykonáva činnosti v rámci realizácie svojej časti projektu spolupráce,  

zodpovedá za realizáciu činností, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o národnej spolupráci alebo o nadnárodnej 
spolupráci; 

zodpovedá za prípadné vzniknuté nezrovnalosti vo výdavkoch, ktoré si uplatnil na realizáciu svojich činnosti;  

podriaďuje sa rozhodnutiam koordinačnej MAS a to v rámci ich právomocí stanovených v zmluve 
o národnej  spolupráci alebo o nadnárodnej spolupráci; 

dodržiava povinnosti, ku ktorým sa zaviazal v zmluve o národnej spolupráci alebo nadnárodnej spolupráci; 

a iné. 

 



Všeobecné podmienky poskytnutia NFP 

 Partneri projektu spolupráce musia dodržiavať podmienky, ku ktorým sa zaviazali v zmluve. 

 V rámci nadnárodnej spolupráce sa partneri projektu spolupráce riadia podľa príslušných vnútroštátnych 
predpisov a záväznými pravidlami PRV príslušného členského štátu EÚ.   

 Projekt spolupráce musí mať realizovaný výstup u každého partnera projektu, pričom výstup projektu musí 
byť prístupný verejnosti.  

 Partneri projektu/Koordinačná MAS zabezpečujú financovanie činností v rámci projektu spolupráce  najskôr 
z vlastných zdrojov, ktoré sú im následne na základe predloženia ŽoP refundované  

 V rámci nadnárodnej spolupráce každý partner projektu predkladá  žiadosť vo svojej krajine na inštitúciu, 
s ktorou podpísal zmluvu o poskytnutí podpory v rámci  opatrenia LEADER.  

 Partneri projektu spolupráce z členských štátov EÚ a z tretích krajín vykonávajú obstarávanie akýchkoľvek 
tovarov, služieb a prác v súlade s platnou legislatívou príslušného štátu/krajiny.  

 Partneri projektu spolupráce nesmú medzi sebou uzatvárať zmluvy o poskytovaní akýchkoľvek foriem 
subdodávok pre činnosti v rámci projektu spolupráce. 

 V rámci prípravy projektu spolupráce nemôžu byť financované výdavky spojené so zasadnutiami, 
pracovnými stretnutiami, informačnými návštevami a pod. zameranými na prípravu projektu spolupráce a 
to po podpísaní zmluvy o národnej spolupráci, resp. zmluvy o nadnárodnej spolupráci.  

 Medzi partnermi projektu spolupráce musí byť podpísaná zmluva o národnej spolupráci, resp. zmluva o 
nadnárodnej spolupráci. 



Výber projektov spolupráce 

 V rámci výberu projektov bude aplikovaný systém bodového hodnotenia - stanovenie minimálnej 
prahovej hodnoty, ktorú musí projekt dosiahnuť, aby bol oprávnený (aspekt kvality). 

 Výber projektov spolupráce pri oboch typoch spolupráce bude zabezpečený na základe priebežnej 
výzvy, príp. viacerých výziev na národnej úrovni. 

 Pri schvaľovaní projektov spolupráce bude prihliadať na spolufinancovanie zo strany MAS. 

 Uprednostnené budú projekty, ktoré nadväzujú na intervencie programov ETC a/alebo nadväzujú 
na iné schválené územné stratégie, príp. iné rozvojové dokumenty (napr. krajinno-ekologické 
plány). 



Ďakujem za pozornosť 
 

 

 

Mgr. Ingrid Kociánová 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  

odbor riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka | sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb 
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