
Stručná správa zo školenia členov OZ MAS LEV, o. z. 

V predvianočnom čase, presnejšie v dňoch 17. – 20. 12. 2012 sa uskutočnila séria školení pre členov 

našej miestnej akčnej skupiny. Vzhľadom k závažným témam, ktoré 

bolo potrebné členom vysvetliť, ako i vzhľadom k poznaniu, že pred 

sviatkami má každý svoj čas naplnený mnohými aktivitami spojenými 

so záverom roka, sme zvážili možnosť informovať čo najširšie plénum 

práve tak, že si každý člen mohol vybrať pre seba najvhodnejší 

termín. Zároveň sa s menšou skupinou pracovalo lepšie, pretože 

otázky do diskusie vznikali na báze rôzneho poznania a vnímania 

nových informácií. 

 

A čo nové sa mohli účastníci informačného školenia dozvedieť? 

 Projekt spolupráce – ako sa prezentuje OZ MAS LEV smerom k externému prostrediu (DVD) 

 Pozitíva a negatíva implementácie ISRÚ v tomto programovacom období. 

 Systém financovania v súčasnom období –požiadavka k diferencovanému prístupu 

financovania MAS podľa viacerých kritérií. 

 Pozičný dokument a Program rozvoja vidieka verzus  nové možnosti pre MAS LEV 

 CLLD – (komunitne vedený miestny rozvoj) nástroj pre vidiek i pre mestá. Pohľad národnej 

úrovne na zapracovanie nástroja CLLD do operačných programov. (Nové pojmy – ten istý 

nástroj prístup Leader) 

 Rozdiely v nastavení nového programovacieho obdobia oproti súčasnému! Leader : CLLD  

 Ako pristupuje k CLLD  Národná Sieť Slovenských MAS a ako MPaRV SR, či MDaRV SR (závery 

z medzinárodného seminára v Únovciach pod hlavičkou NSS MAS a konferencie pod 

hlavičkou NSRV Mojmírovciach) 

 

Informačné školenia boli doplnené o možnosť získať informácie o aktuálnom stave finančných 

zdrojov u jednotlivých  opatrení, ako aj doterajšom stave naplnenia jednotlivých indikátorov 

dosiahnutých z doterajšej podpory našich konečných príjemcov, s možnosťou položenia 

individuálnych otázok pre vlastné projektové námety. Pričom sa diskutovalo o ďalších možnostiach 

podania projektov zo strany potenciálnych subjektov v zverejnenom 9. kole výziev na opatrenia, 

ktoré nám ostali ako „finančne aktívne“ po prvej aktualizácii Integrovanej stratégie rozvoja územia.  


