
Pracovná skupina č. 3 - Veľké MAS 

Moderátor: Ing. Andrea Hradiská PhD.  

Charakteristika veľkých MAS: (veľa obcí, vysoký počet obyvateľov, vysoký počet 

beneficientov, realizácia malých projektov)  

1. Aká je optimálna veľkosť MAS z hľadiska poznania územia, obslužnosti územia, 

z hľadiska veľkosti územia a počtu obyvateľov s ohľadom na objem finančných 

prostriedkov?  

Optimálna veľkosť územia závisí od:  

- Objemu pridelených finančných zdrojov. 

- Veľkosti MAS z hľadiska počtu projektov. 

- Musí byť zohľadnený počet obyvateľov a počet samospráv.  

- Dôležité je aj geografické rozloženie územia a vzdialenosť medzi najvzdialenejšími 

geografickými bodmi obcí, ktoré tvoria územný celok MAS. 

Záver: Pri súčasnom nastavení podmienok realizácie programu Leader je optimálna 

veľkosť  od 15 do 20 obcí, pričom obce nad 40 obcí je nemožné obslúžiť k plnej 

spokojnosti konečných príjemcov a cieľovej skupiny. U obcí nad tento počet samospráv 

tvoriacich územný celok MAS je požiadavka navýšenia finančných prostriedkov pre Chod 

MAS i samotnú implementáciu s uplatnením diferencovaného prístupu. 

 

2. A, aké by malo byť pokrytie územia SR miestnymi akčnými skupinami 

v budúcom programovacom období? 

 

 

- 100 % krytie územia MAS sa javí ako násilné a teda nie prirodzené vytváranie 

verejno-súkromných partnerstiev, ktoré by pracovali na princípoch Leadra. 

- Netrúfame si presne zadefinovať pokrytie územia MAS, nakoľko nepoznáme celkový 

objem finančných prostriedkov, z ktorých sa vyčlení „8 %“ požadovaných ako 

priemerná hodnota vyjadrená názormi MAS zapojených do dotazníkového prieskumu. 

Záver:  

Pokrytie územia SR MAS, ktoré podali žiadosti v minulom období (cca 60-70 MAS) 

Vychádzame z predpokladaného nárastu objemu finančných prostriedkov schválených pre 

Leader zo súčasných 3 % na 8 %. 

B, Spôsob vytvárania miestnych akčných skupín 

- MAS vzniká na základe vedomosti o zverejnenom objeme finančných prostriedkov 

(nesprávny prístup) 

- Zachovanie celistvosti územia 



- Na základe existujúceho združenia (prekonvertované vzhľadom na nevyhovujúcu 

právnu formu organizácie, ktorá dlhodobo pracuje v území na princípoch Leadra)  

 

Záver k B: Podstatné je vytváranie MAS zdola nahor, teda budovaním kapacít jasne 

preukázaných.  

 

C, Ktoré indikátory ako objektívne kritéria 

Záver k C: 

Dôležité objektívne kritériá: 

- Počet obcí 

- Počet projektov 

- Počet obyvateľov je diskutabilným kritériom, ktorý nezohľadňuje prácnosť kancelárii 

MAS, ani obsluhu klientov, ktorí by mohli byť  potenciálnymi prijímateľmi podpory??  

Ďalšie dôležité kritéria:   

- Schopnosť konečných príjemcov absorbovať finančné prostriedky, 

- história MAS a skúsenosti manažmentu MAS 

- Diferencovaný prístup k novým MAS  

Nevýznamné objektívne kritériá: 

- Počet podporených beneficientov nemá vypovedaciu hodnotu. 

 

3. Na akom princípe sa majú navrhovať finančné alokácie (prostriedky) pre územie 

MAS? (podľa počtu obyvateľov/počtu obcí/potenciálnych projektov/iné 

kritériá/kombinácia viacerých kritérií zohľadnené vzorcom) 

 

Záver: 

- Kombinácia viacerých kritérií zohľadnená vzorcom, pričom v úvahu treba vziať už 

vyššie spomenuté závery. 

 

4. Aký objem finančných prostriedkov je MAS schopná absorbovať a aký počet 

projektov administrovať pri systéme refundačnej/zálohovej platby?  

 

- 3 zamestnanci sú schopní administrovať cca 50 projektov, pričom je popri tejto 

administratívnej činnosti možné i tzv. budovanie kapacít v území.  

- V závislosti od opatrení, čím viac opatrení a oprávnených konečných príjemcov vo 

všetkých variáciách, tým vyšší objem finančných prostriedkov je možné absorbovať 

v území nad 20 obcí. 

Záver: Veľké MAS (so skúsenosťami) dokážu absorbovať pri vyššom personálnom obsadení 

(viď. 5 otázka) minimálne  5 miliónov EUR za jedno programovacie obdobie.   



 

5. Koľko pracovníkov je potrebných na manažment a administráciu MAS?  

- Dôležité je mať voľné ruky pri možnosti prijímať nových pracovníkov na čiastkový 

úväzok, keďže v MAS vznikajú i činnosti, ktoré nie sú zadefinované v usmerneniach 

je potrebné vytvoriť i priestor pre prijatie takých pracovníkov, ktorí môžu vykonávať 

a realizovať dané činnosti 

Záver s ohľadom na vyššie spomenuté: 

5 pracovníkov na plný úväzok s možnosťou flexibilného prístupu prijímania ďalších 

pracovníkov na pomocné aktivity pri administratívnych činnostiach, či budovaní kapacít.  

 

6. Aký spôsob financovania chodu MAS je najvhodnejší? (refundácia, zálohy, 

kombinácia) 

- Kombinácia zálohová platba + refundácia  

Záver: 

Súčasné nastavenie systému financovania je vhodne nastavené, pokiaľ ide o metódu 

úhrad oprávnených výdavkov manažmentu MAS z tzv. Chodu MAS. 

 

7. Aké aktivity a ktorých beneficientov chcú MAS podporovať? 

Záver: Zástupcovia sa stotožnili s výstupmi dotazníkového prieskumu, ktorý bol 

odprezentovaný zástupcami NSS MAS.  

  

 

Spravodajca: Janka Bačíková, MAS Zlatá cesta 

Verifikovala a do výpovednej podoby spracovala: Ing. Andrea Hradiská PhD. 


