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Systém riadenia CLLD (LEADER
a komunitný rozvoj) pre
programové obdobie
2014-2020

Systém riadenia CLLD
 materiál poskytuje informácie o systéme riadenia a implementácie nástroja Miestny rozvoj
vedený komunitou – CLLD implementovaného prostredníctvom PRV SR 2014 - 2020 –
„opatrenie č. 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER“ a Integrovaného
regionálneho operačného programu 2014 - 2020 – „prioritná os 5 Miestny rozvoj vedený
komunitou“,
 definuje základné štandardné procesy a postupy, ktoré zabezpečia harmonizované
uplatňovanie pravidiel pri poskytovaní príspevkov z PRV a IROP (EPFRV a EFRR)
 definuje proces výberu a financovania miestnych akčných skupín a procesy výberu a
hodnotenia projektov predkladaných v rámci miestnych akčných skupín,
 schválený vládou SR na rokovaní 1. apríla 2015 – Uznesenie vlády č. 155/2015
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Systém riadenia CLLD - obsah
1. Úvodné ustanovenia – pojmy, znaky LEADER
2. Spoločné ustanovenia vo vzťahu k implementácii Systému riadenia CLLD
–
–
–

3.
4.
5.
6.

Spoločné časti pre PRV a IROP – 1-6 a 12
Časti len pre PRV – 7-10
Časti len pre IROP – 11

Legislatíva EÚ a SR
CLLD – ustanovenia z Partnerskej dohody SR, koordinácia na národnej úrovni
Konflikt záujmov
Miestne akčné skupiny
1. Definícia, vznik MAS, úlohy MAS
2. Štruktúra orgánov MAS – valné zhromaždenie, výkonný orgán, výberová komisia, monitorovací orgán, štatutár,
revízna komisia
3. Financovanie chodu MAS
4. Výber MAS
5. Pridelenie finančnej alokácie na MAS

7. CLLD v rámci PRV
8. Projektové zámery
9. Žiadosť o NFP
10. Monitorovanie
11. CLLD v rámci IROP
12. Zmeny a doplnenia systému CLLD
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Pojmy LEADER/CLLD, znaky LEADER
1. LEADER
–
–
–
–

inovatívny prístup pre rozvoj vidieka, spôsob ako rozvíjať územie, ako hľadať a využiť potenciál
Základným znakom prístup zdola-nahor
Realizovaný miestnymi akčnými skupinami
História
•
•
•
•
•

LEADER I (1991 - 1993)
LEADER II (1994 - 1999)
LEADER + (2000 - 2006)
2007-2013 – povinná súčasť programov rozvoja vidieka (os 4)
Súčasnosť – súčasť nástroja CLLD, povinný prvok programov rozvoja vidieka

2. Kľúčové znaky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stratégie miestneho rozvoja
Prístup zdola-nahor
Verejno-súkromné partnerstvá – MAS
Uľahčovanie inovácie
Integrované a viacsektorové akcie
Vytváranie sietí
Spolupráca

3. CLLD – community led local development, miestny rozvoj vedený komunitou
–
–
–

Založený na znakoch LEADER
Okrem EPFRV aj ďalšie fondy EÚ
V SR – PRV SR 2014-2020 a IROP – EPFRV a EFRR
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Základná legislatíva EÚ a SR
1. EÚ
1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 – spoločné nariadenie pre EŠIF
2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka
prostredníctvom EPFRV
3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho
rozvoja
4. Delegované nariadenie komisie (EÚ) č. 807/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie č. 1305/2013
5. Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) č. 808/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania
nariadenia č. 1305/2013
2. SR
1. Zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF
2. Zákon č. 543 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve
a rozvoji vidieka
3. Zákon č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov
4. Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
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Miestne akčné skupiny - MAS
1. MAS je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych
záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová
skupina viac ako 49 % hlasovacích práv.
2. Právna forma MAS - MAS je právnickou osobou podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov, ktorej je schválená stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou „stratégia CLLD“ a udelený štatút MAS
3. Vznik MAS - o udelení štatútu MAS rozhoduje PPA na základe hodnotiacej správy (na základe výzvy na
predkladanie projektových zámerov), ktorú vypracuje MPRV SR na návrh výberovej komisie zriadenej
gestorom CLLD

4. Štruktúra orgánov MAS
–
–
–
–
–
–

Najvyšší orgán/valné zhromaždenie
Výkonný orgán
Výberová komisia
Monitorovací výbor
Štatutárny orgán/predseda
Revízna komisia
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Miestne akčné skupiny – úlohy MAS
1. vypracovanie a vykonávanie stratégie CLLD,
2. budovanie kapacít miestnych aktérov na vytváranie a uskutočňovanie operácií vrátane podporovania ich
schopností na riadenie projektu - realizácia seminárov, školení, konferencií, workshopov pre členov
MAS a ďalších miestnych aktérov,
3. vypracovanie nediskriminačného a transparentného výberového konania a objektívnych kritérií výberu
operácií, ktorými sa zabráni vzniku konfliktu záujmov, čím sa zabezpečí, aby aspoň 50 % hlasov
rozhodnutí o výbere patrilo partnerom, ktorí nie sú orgánmi verejnej správy, a umožní výber písomným
konaním,
4. zabezpečenie súladu so stratégiou CLLD pri výbere operácií tak, že sa tieto operácie zoradia podľa ich
prispievania k plneniu cieľov a zámerov tejto stratégie,
5. príprava a uverejnenie výziev na predkladanie žiadostí,
6. prijímanie a posudzovanie žiadostí o podporu,
7. výber operácií a stanovenie výšky podpory a predloženie návrhov orgánu zodpovednému za konečné
overenie oprávnenosti pred schválením
8. monitorovanie vykonávania stratégie CLLD a podporovaných operácií a vykonávanie špecifických
hodnotiacich aktivít súvisiacich s touto stratégiou
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Výber MAS
1. Pri výbere MAS budú uplatňované rámcové kritériá pre výber stratégií:
–
–
–

Všeobecné podmienky výberu MAS
Kvalita partnerstva
Kvalita stratégie

2. Výzvu na predkladanie projektových zámerov pre stratégie CLLD vyhlasuje gestor CLLD na svojom
webovom sídle. MAS predloží okrem stratégie CLLD aj výberové a hodnotiace kritériá pre výber
projektov v rámci príslušnej stratégie (výberové a hodnotiace kritériá pre projektový zámer, výberové a
hodnotiace kritériá pre žiadosť o NFP), ako samostatný materiál,
3. Hodnotitelia pridelia body jednotlivým projektovým zámerom a vypracujú hodnotiacu správu,
4. Hodnotitelia osobitne posúdia aj výberové a hodnotiace kritériá stanovené MAS,
5. Výberová komisia zriadená gestorom CLLD zostaví poradie podľa bodov pridelených hodnotiteľmi
a aplikuje výberové kritériá. Na základe finančných alokácií odporučí aby príslušným vybratým MAS
podľa poradia bol po splnení podmienok udelený zo strany PPA štatút MAS. O ich výbere vypracuje
výberová komisia zriadená gestorom CLLD sumárny protokol, ktorý predkladá na PPA. PPA pri
schvaľovaní štatútu jednotlivým MAS postupuje podľa uvedeného sumárneho protokolu z ich výberu,
6. Výberová komisia zriadená gestorom CLLD schváli výberové a hodnotiace kritériá, alebo v prípade
nesúhlasu výberovej komisie ich táto vráti s návrhom odporúčaní na ich dopracovanie
7. Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP, resp. na schválenie stratégie štatútu MAS vyhlasuje PPA na
svojom webovom sídle. PPA pri výbere neuplatní hodnotiace kritériá ale výber uskutoční na základe
sumárneho protokolu výberovej komisie zriadenej gestorom CLLD.
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Výber MAS – všeobecné podmienky pre MAS
a)

Počet obyvateľov MAS 10 000 – 150 000,

b) Hustota obyvateľstva celého územia MAS nesmie byť vyššia ako 150 obyv./km2,
c)

Minimálny počet obcí tvoriacich MAS je 7,

d) MAS má právnu subjektivitu, t.z. je zastúpená občianskym združením v zmysle zákona č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov,
e)

MAS má vytvorenú štruktúru orgánov minimálne v rozsahu uvedenom v časti „Štruktúra orgánov MAS“

f)

MAS je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v
ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 %
hlasovacích práv,

g) Členovia MAS musia pôsobiť na území MAS, t.z. mať na území MAS trvalý alebo prechodný pobyt, sídlo alebo
prevádzku,
h) Z podpory sú vylúčené krajské mestá s výnimkou ich prímestských častí do 5000 obyvateľov. Z podpory sú
zároveň vylúčené aj obce s počtom obyvateľov nad 20 000, tieto môžu byť súčasťou MAS, ale nemôžu byť
príjemcom podpory, príjemcom podpory tiež nemôžu byť organizácie nimi zriadené, pričom subjekty z ich
území môžu byť príjemcom podpory,
i)

MAS musí mať vypracovanú stratégiu CLLD s jasne formulovanými cieľmi a opatreniami, ktoré budú
prispievať k podpore miestneho rozvoja. Stratégia CLLD musí obsahovať definované povinné časti a musí byť
vypracovaná v súlade s definovanou osnovou stratégie CLLD,

j)

Územie MAS, na ktoré sa vzťahuje stratégia CLLD musí pokrývať súvislé územie ohraničujúce katastre
všetkých zahrnutých obcí,

k) Stratégia vypracovaná MAS je stratégiou CLLD, t.z. je vypracovaná ako multifondová – zahŕňa opatrenia
financované z EPFRV, ako aj z EFRR
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Výber MAS – kvalita partnerstva

1. Vznik partnerstva
– postupnosť krokov vedúcich k vytvoreniu verejno-súkromného
partnerstva, zastúpenie rôznych sektorov/záujmových skupín,
2. Tvorba partnerstva
– spôsob akým bola verejnosť (občania, profesné a záujmové združenia a
zástupcovia jednotlivých sektorov) zapojení do procesu tvorby VSP
(ankety, dotazníky, informačné kampane, iné spoločenské aktivity –
organizácia podujatí pre rôzne cieľové skupiny), popis účasti občanov v
procese,
3. Kvalita manažmentu
– splnenie kvalifikačných predpokladov členov výkonného orgánu
a zamestnancov kancelárie MAS
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Výber MAS – kvalita stratégie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

hodnotenie analytickej časti stratégie,
hodnotenie strategického rámca,
hodnotenie implementačného rámca, monitoring,
prínos stratégie k napĺňaniu cieľov PRV najmä v oblasti
konkurencieschopnosti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva,
prínos stratégie k ekonomickému rastu, k inováciám,
prínos stratégie k tvorbe pracovných miest,
viacodvetvovosť charakteru stratégie,
doplnkovosť stratégie voči iným strategickým dokumentom na nadnárodnej,
národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.
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Pridelenie finančnej alokácie pre MAS
1. Diferencované financovanie MAS
– Fixná + variabilná zložka
– Prostriedky EPFRV + EFRR + štátny rozpočet
– Prostriedky na vykonávanie operácií + prevádzkové náklady na chod MAS a náklady v
súvislosti s oživovaním stratégie CLLD.
2. Fixná zložka – max 2,8 mil. EUR
3. Variabilná zložka - kombinácia kritérií počet obyvateľov, počet obcí, rozloha územia a miera
nezamestnanosti, stanovenie jednotkovej hodnoty v EUR pre jednotlivé kritériá

Stanovené jednotkové alokácie v EUR

EUR / obyvateľ

X = 45

EUR / km2 rozlohy

Y = 900

EUR / obec

Z = 9 500

EUR / % nezamestnanosti

W = 8 500

12

Pridelenie finančnej alokácie pre MAS
4. Variabilná zložka sa bude uplatňovať pre každé kritérium osobitne v prípade, ak pre príslušné
kritérium budú splnené nasledovné podmienky:
– MAS má viac ako 20 000 obyvateľov (v prípade miest s počtom obyvateľov nad 20 000
sa zarátava len 20 000 obyvateľov)
– MAS má rozlohu viac ako 310 km2
– MAS má viac ako 20 obcí
– MAS sa nachádza v okrese s nezamestnanosťou viac ako 13,5 % (v prípade, že sa MAS
nachádza na území viacerých okresov vypočíta sa miera nezamestnanosti ako aritmetický
priemer nezamestnanosti jednotlivých okresov na ktorých sa MAS nachádza)
5. Výpočet variabilnej zložky je nasledovný:
– (počet obyvateľov MAS mínus 20 000)*X + (rozloha územia MAS mínus 310)*Y +
počet obcí MAS mínus 20)*Z + (miera nezamestnanosti MAS mínus 13,5)*W
6. Horná hranica poskytnutej variabilnej zložky vypočítanej na základe vyššie uvedených
kritérií sa stanovuje na max. 1 200 000 EUR pre 1 MAS
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Výber projektov MAS
1. Úroveň MAS
– MAS vyhlasuje výzvy (PRV/IROP) a prijíma projekty
– Hodnotenie žiadostí – výberové a hodnotiace kritériá, hodnotitelia/výberová komisia
– IROP – systém ITMS
– PRV – systém AGIS
– Po vyhodnotení zaslanie protokolu o výbere projektov na PPA resp. RO pre IROP
2. Úroveň PPA resp. RO pre IROP
– Príjem žiadostí
– Kontrola vecnej a formálnej správnosti
– Hodnotenie
– Zmluva o poskytnutí NFP
– Prijímanie a vyplácanie ŽoP
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

