Zpráva z pracovní cesty Slovensko
Dne 20.11.2017 jsem obdržel pozvánku, abych se jako zástupce NS MAS ČR zúčastnil konference,
kterou pořádala NSRV SR a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, s názvem “Miestny
rozvoj vedený komunitou – nástroj pre miestne komunity na vidieku”. Jednalo se o konferenci, kde se
poprvé setkaly místní akční skupiny Slovenska, které byly vybrány a byl jim udělen statut MAS. Ze 121
přihlášených MAS bylo vybráno konečných 87. Konala se 27.-28.12.2017 v Bánské Bystrici.
Konferenci zahájila ministryně zemědělství a rozvoje venkova Gabriela Matečná. Ve svém proslovu
pogratulovala vybraným MAS a vyjádřila přesvědčení, že společně najdou cestu k podpoře slovenského
venkova. Zdůraznila, že je přesvědčená, že metoda LEADER do venkovského prostoru patří a že je to
jeden z nástrojů, jak dostat do těchto lokalit finanční prostředky.
Druhým diskutujícím byl Anton Marcinčin, splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých
okresov, který vyzdvihnul důležitost financování venkova a zejména regionů s vysokou
nezaměstnaností.
Ředitelka NSRV Katarína Skalická, která ve svém příspěvku nabídla pomoc všem MAS, nejen těm
začínajícím v podobě členství v NSRV a bezplatného poradenského servisu.
Poté přišel na řadu Jaroslav Gudába, generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb, který
zhodnotil výběr strategií a zveřejnil termíny výzvy na Slovensku, který by měl být 12.12.2017 a nároky
na refundaci nákladů pro MAS by se měly započítávat od 10.12.2017.
Juraj Kožuch, generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry, PPA, ve svém příspěvku
poukázal na chyby, kterých se ve zpracování strategií dopouštěly některé MAS, na špatné postupy při
dodržování principů LEADER a na nedodržení procentického rozdělení finančních prostředků mezi PRV
a IROP.
Po přestávce následoval můj příspěvek s názvem Komunitně vedený místní rozvoj v ČR, kde jsem
Slovenským kolegům ve své prezentaci nastínil situaci v České republice.
Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja, volně navázal na mou
prezentaci a poukázal na některé rozdíly mezi ČR a SR. Pro mne byla zajímavá informace, že MAS obdrží
přidělené částky na účty a oni jsou ti, kteří proplácí projekty žadatelů. I to, že nemají MAS na Slovensku
tak přísné kontrolní mechanismy jako u nás byla pro mne pozitivní informace, nebo jen takjová
maličkost, že členské příspěvky jsou uznatelným nákladem v refundaci pro MAS.
Po polední přestávce vystoupila Jela Tvrdoňová, která s přítomnými zástupci MAS probrala velmi
podrobně přístupy LEADER.
Další dva příspěvky v podání Jany Bujákové za MAS Horňácko a Ostrožsko a Ivana Kováčová z MAS
Malohont byly věnovány příkladům dobré praxe. Jana Bujáková hovořila o projektech spolupráce a
zástupkyně MAS Malohont o projektech z minulého plánovacího období.
Mezi posledními diskutujícími byli i místopředseda NSS MAS Petr Nemček a předseda NSS MAS
Ĺubomír Lörincz. Oba pánové hovořili o NSS MAS SR, o aktivitách NSS a o výhodách sdružování.
Po skončení prvního dne konference jsem se ještě zúčastnil Valné hromady NSS MAS SR, kde členská
základna rozhodovala o částečných změnách stanov a o členském příspěvku.
Druhý den konference byl již věnován praktickým věcem, zejména PRV v režii Ingrit Kociánové, ze sekce
rozvoja vidieka a priamych platieb.

