
 

Správa z realizácie aktivity 
 

 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

 
Národná a nadnárodná spolupráca (C 2.1/5.) 

 
Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER na regionálnej úrovni: 

s názvom „NÁVRH PRÍRUČKY PRE PRIJÍMATEĽA NFP Z PRV SR 2014 – 
2020  PRE OPATRENIE 19. PODPORA NA MIESTNY ROZVOJ V RÁMCI 

INICIATÍVY LEADER“  

Regionálna anténa pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto 
konania aktivity 

12. 08. 2021 online prostredníctvom ZOOM 

Počet účastníkov  16 osôb (15 účastníkov, 1 zástupca RA NSRV SR pre Nitriansky kraj) 

 
Popis realizácie aktivity: dňa 12. augusta 2021 (štvrtok) sa uskutočnilo pracovné stretnutie TPS v rámci 

Nitrianskeho kraja, ktoré zorganizovala RA NSRV SR pre Nitriansky kraj prostredníctvom aplikácie 

ZOOM. Cieľovými účastníkmi boli riadni členovia TPS a jej cieľom bolo pripomienkovanie Príručky pre 

prijímateľa NFP z PRV SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy 

LEADER. Zúčastnili sa ho i niekoľkí zástupcovia MAS z Trnavského kraja. 

Ing. Tomáš Kozolka zástupca RA NSRV SR pre Nitriansky kraj aktivitu otvoril a koordinoval celý jej 

priebeh. Po úvodnom privítaní účastníkov poskytol aktuálne informácie o NSRV SR a spolu 

s prihlásenými účastníkmi sa venoval hlavnej téme stretnutia t. j. predostrel aktualizovaný návrh 

Príručky pre prijímateľa NFP z PRV SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Diskusia prebiehala k zmenám 

v Príručke, ktoré boli farebne zvýraznené, pričom účastníci dospeli k záveru, že nastavenia 

elektronizácie procesov podľa Príručky, sú z pohľadu MAS nerealizovateľné. Túto i ďalšie pripomienky, 

ktoré účastníci stretnutia vyslovili, regionálny koordinátor spracoval a zaslal CJ NSRV SR. 
 

Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

• Pokračovať v realizovaní regionálnych pracovných stretnutí TPS a sprostredkovávať informácie zo 

zasadnutí TPS LEADER/CLLD na národnej úrovni i z ďalších podujatí pojednávajúcich 

o problematike LEADER. 

• Naďalej viesť aktívnu komunikáciu s predstaviteľmi MAS v rámci Nitrianskeho kraja k predmetnej 

problematike LEADER/CLLD. 

 
Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka  
 
Podpis zodpovedného pracovníka RA: Ing. Tomáš Kozolka  
 
Dňa: 17. 08 2021  Nitra 


