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SPRÁVA O ČINNOSTI MAS V ROKU 2020 

Výzvy na predkladanie ŽoNFP (PRV) vyhlásené v roku 2020 

V roku 2020 boli vyhlásené 4 výzvy v rámci opatrení PRV stratégie CLLD: 

Kód Názov Dátum vyhlásenia Suma celkom 

MAS_066/7.5/2 Podopatrenie 7.5 18.03.2020 161 482,01 € 
MAS_066/7.5/3 Podopatrenie 7.5 14.12.2020 88 586,25 € 
MAS_066/7.2/2 Podopatrenie 7.2 18.03.2020 39 245,38 € 
MAS_066/7.2/3 Podopatrenie 7.2 16.10.2020 64 245,38 € 

Uzatvorené výzvy: 

Kód Názov Dátum 
uzatvorenia 

Celková výška NFP za prijaté 
ŽoNFP 

MAS_066/7.5/2 Podopatrenie 7.5 31.07.2020 72 895,76  € 
MAS_066/7.5/3 Podopatrenie 7.5 10.03.2020 25 000,00 € 
MAS_066/7.2/2 Podopatrenie 7.2 10.08.2020 20 066,70 € 
MAS_066/7.2/3 Podopatrenie 7.2 31.12.2020 25 000,00 € 
MAS_066/6.4/1.1 Podopatrenie 6.4 31.03.2020 30 650,19 € 
MAS_066/4.2/1 Podopatrenie 4.2 29.02.2020 55 000,00 € 
MAS_066/4.1/1 Podopatrenie 4.1 30.04.2020 30 000,00 € 
 
 
MAS vykonala príjem a administratívnu kontrolu 9 predložených ŽoNFP v rámci výziev. V rámci 
výziev sa zapojilo spolu 6 žiadateľov (obcí/miest) a 3 žiadatelia zo súkromného sektora: 

- v rámci výzvy 7.2/2 bola predložená 1 žiadosť 
- v rámci výzvy 7.2/3 bola predložená 1 žiadosť 
- v rámci výzvy 7.5/2 boli predložené 3 žiadosti 
- v rámci výzvy 7.5/3 bola predložená 1 žiadosť 
- v rámci výzvy 6.4/1.1 bola predložená 1 žiadosť 
- v rámci výzvy 4.2/1 bola predložená 1 žiadosť 
- v rámci výzvy 4.1/1 bola predložená 1 žiadosť 

 
VYSVETLIVKY: 

- Opatrenie 7.2 bolo určené pre verejný sektor a zahŕňalo investície do budovania 
technickej infraštruktúry, miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev 
a pod. 

- Opatrenie 7.5 bolo určené pre verejný sektor a zahŕňalo investície do budovania 
turistickej infraštruktúry, informačných tabúľ, KIOSKov, obnovy turisticky zaujímavých 
objektov a pod. 

- Opatrenie 6.4 bolo určené pre súkromný sektor a zahŕňalo investície v rámci 
vidieckeho cestovného ruchu. 
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- Opatrenie 4.2 bolo určené pre súkromný sektor a zahŕňalo investície v rámci 
poľnohospodárskej prvovýroby. 

- Opatrenie 4.2 bolo určené pre súkromný sektor a zahŕňalo investície v rámci 
spracovania poľnohospodárskych produktov a ich predaja. 
 

V rámci uvedených uzatvorených výziev MAS vykonávala administratívnu kontrolu prijatých 
ŽoNFP a zabezpečila odborné hodnotenie a výber ŽoNFP. 

V období 6-7/2020 MAS pracovala na doplneniach záverečných správ k výzvam 7.2/1 a 7.5/1 
v rámci ktorých bolo v roku 2019 prijatých 23 ŽoNFP od obcí. Záverečné správy boli doplnené 
a schválené. 

Výzvy na predkladanie ŽoPr (IROP) vyhlásené v roku 2020 

V roku 2020 MAS zaslala na kontrolu riadiacemu orgánu (RO) spolu 6 výziev na predkladanie 
ŽoPr, t.j. výzvy v rámci všetkých aktivít a opatrení, ktoré má zahrnuté v stratégií CLLD: 
A1 - Podpora podnikania a inovácií 
B1 - Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry 
B2 - Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel 
B3 - Nákup vozidiel spoločnej dopravy osôb 
C1 - Komunitné sociálne služby 
C2 - Terénne a ambulantné služby 
 
Tieto výzvy boli zaslané na kontrolu RO, z ktorých 2 boli zo strany RO skontrolované 
a schválené. Ostatné výzvy boli schválené v roku 2021, okrem B3. Začiatkom roku 2021 však 
RO vydal aktualizáciu Implementačného modelu, čo znamenalo povinnosť pre MAS 
aktualizovať všetky výzvy a zaslať na opätovnú kontrolu RO.  
 
V rámci vyhlásených výziev MAS pre opatrenia IROP v roku 2020 nebola prijatá ani jedna 
žiadosť o príspevok.  

Čerpanie rozpočtov v rámci stratégie CLLD 

- MAS bol schválený rozpočet na CHOD MAS II. vo výške 43 860,20 €, 
- koniec roku 2019 a v roku 2020 MAS financovala chod kancelárie z rozpočtu CHOD 

MAS II. Tento rozpočet bol vyčerpaný k 31.8.2020. 
- MAS bola nútená ukončiť pracovné pomery so zamestnancami Mgr. Marhefkovou 

a Mgr. Kovářovou, pričom Mgr. Kovářová zabezpečuje chod kancelárie a funkciu 
manažéra MAS formou externej služby. 

- od 1.9.2020 MAS zabezpečuje financovanie chodu kancelárie z vlastných zdrojov. 
- z rozpočtu na animácie je vyčerpaných 10 970 €. Výška nevyčerpaných výdavkov je 

približne 34 230 €.  Žiadosť o platbu na refundáciu 10 970 € bola v plnej výške 
schválená a preplatená. 

- V roku 2020 MAS predložila žiadosti o platbu: 
o Zabezpečovanie chodu MAS Tatry - Pieniny LAG, vo výške 39 333,15 € - 

SCHVÁLENÁ 
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o Animácie a činnosti spojené s oživovaním stratégie CLLD MAS, vo výške 10 
970,00 € SCHVÁLENÁ 
 

Monitorovanie v rámci stratégie CLLD 

V roku 2020 boli spracované a predložené na RO monitorovacie správy: 

- Animácie a činnosti spojené s oživovaním stratégie CLLD MAS Tatry - Pieniny LAG 
- Činnosti spojené s implementáciou stratégie CLLD MAS Tatry - Pieniny LAG 
- Činnosti spojené so zabezpečovaním chodu MAS Tatry - Pieniny LAG a uskutočňovaním 

stratégie CLLD 

Všetky predložené monitorovacie správy boli zo strany RO schválené. 

Kontroly zo strany RO 

- v 9/2020 sa konala v kancelárii MAS kontrola na mieste zo strany PPA, pričom 
overované boli dokumenty súvisiace s refundačnou žiadosťou o platbu za animačnú 
činnosť. Kontrola bola ukončená bez zistení. 

- taktiež v 9/2020 sa konal v kancelárii MAS vládny audit zo strany Úradu vládneho 
auditu, ako jedinej MAS na Slovensku, predmetom ktorého bola hĺbková kontrola 
kompletnej dokumentácie a činnosti MAS v období od 1/2019 až 10/2019. Audit bol 
ukončený bez zistení.  

Iné aktivity 

- v 3/2020 manažérka MAS Mgr. Kovářová, v mene Združenia pre regionálny rozvoj 
VÝCHOD a v mene našej MAS, oslovila vicepremierku pani Remišovú, s apelom na 
riešenie neúnosnej situácie MAS na Slovensku, nezačaté a neukončené kontroly 
predložených projektov na MAS, ktoré boli predložené ešte v roku 2019, vyčerpané 
finančné prostriedky na chod kancelárie MAS a demotivovaní členovia MAS. 

- manažérka MAS sa zúčastnila pracovného stretnutia s účasťou zástupcov MPRV 
SR, PRV, IROP, prizvaných hostí a zástupcov ZRR VÝCHOD, o. z., konaného dňa 
24.6.2020 v Jablonove nad Turňou. Zápisnica zo stretnutia je prílohou správy 
o činnosti.  

- Z dôvodu celosvetovej pandémie spôsobenej ochorením COVID-19, neboli v roku 2020 
organizované takmer žiadne osobné školenia, manažérka MAS sa zúčastnila niekoľkých 
online seminárov/školení/workshopov organizovaných PPA a IROP. 

Informovanie a propagácia 

1. V prostredníctvom webovej stránky informujeme našich členov o vyhlásených výzvach. 
2. Prostredníctvom e-mailu informujeme našich členov o oprávnených činnostiach 

a výdavkoch podľa jednotlivých opatrení. 


