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MAS TATRY – PIENINY LAG



SPRÁVA O ČINNOSTI MAS ZA UPLYNULÉ OBDOBIE 
• MAS k dnešnému dňu vyhlásila a vyhodnotila 12 výziev PRV a 6 výziev IROP

• Prijatých bolo spolu 37 ŽoNFP (PRV) a 6 ŽoPr (IROP)

• Od 1/2018 do 10/2019 MAS zamestnávala 4 zamestnancov, od 11/2019 do 8/2020 mala 3 zamestnancov

• V 8/2020 bol vyčerpaný rozpočet na CHOD MAS a od tohto mesiaca MAS zabezpečuje chod kancelárie
svojpomocne, z vlastných zdrojov (členských príspevkov), jedným pracovníkom

• V roku 2019 bola prijatá väčšina projektov ŽoNFP (PRV), procesy neboli jasne stanovené ani zo strany PPA ani
MPRV, nárazovo bolo predložených množstvo projektov na PPA od všetkých MAS na SR

• PPA nemala kapacitu na kontrolu ŽoNFP a objavovali sa chyby a nezrovnalosti v procesoch, ktoré boli spôsobené
najmä nedostatkom informácií pre MAS a zle nastavenými postupmi PPA

• Naša MAS sa zúčastnila množstva školení, pracovných stretnutí a diskusií s PPA a MPRV, na ktorých sa MAS snažili
vysvetliť problémy z praxe. PPA zjednodušila procesy predkladania projektov a taktiež ich kontroly, čo by malo
urýchliť celý proces. Tieto zmeny budú aplikované budúci rok pri implementácii aktualizovanej stratégie CLLD

• MAS aj napriek veľkým finančným komplikáciám, dlhým procesom, demotivácii členov a nedostatku pracovných síl,
splnila povinné míľniky a bola jej v 5/2022 schválená dodatočná finančná alokácia vo výške približne 730 000 €

• Na základe pridelenej alokácie bola MAS povinná zabezpečiť aktualizáciu Stratégie CLLD.



PREHĽAD PRIJATÝCH ŽONFP (PRV)

STATUS POČET ŽoNFP

Zmluva uzavretá 21
Návrh na schválenie PPA 6
Kontrola PPA 1
Schválená 2
Zastavené konanie (K) 7
SPOLU 37

• Zazmluvnených bolo spolu 585 000 €
• Na schválenie PPA čakajú projekty v 

hodnote 140 000 €
• Nevyčerpané financie boli presunuté do 

opatrení v aktualizovanej stratégii CLLD
• Z 37 prijatých ŽoNFP boli 3 z 

podnikateľského sektora a ostatných 34 
bolo predložených obcami/mestami
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SÚKROMNÝ SEKTOR

• Obstaranie technológie na výrobu mliečnych výrobkov
• Poľnohospodársky stroj
• Solárne kolektory 



PREHĽAD PRIJATÝCH ŽoPr (IROP)

STATUS POČET ŽoPr

Zmluva uzavretá 2
Schválené na úrovni MAS a 
zaslané na kontrolu IROP 2

Kontrola na MAS 1
Neschválená 1

SPOLU 6

• Prijatých bolo 6 ŽoPr, všetky z 
podnikateľského sektora

• Zazmluvnených bolo spolu 98 300 €
• Na schválenie IROP čakajú projekty v

hodnote 57 600 €
• Prijaté projekty sú zamerané na zvýšenie

konkurencieschopnosti podnikov,
obstaraním nových technológií,
vytvorením nových produktov, služieb a
pod.



DÔVODY 
NEDOSTATOČNÉHO 
ČERPANIA V RÁMCI 

VÝZIEV IROP

• Každá výzva, ktorú MAS vyhlásila, musel pred
zverejnením schváliť IROP. Kontrola prvej výzvy trvala
na strane IROP 9 mesiacov

• Následne ďalšie výzvy vyhlásila MAS v priebehu cca 5
mesiacov

• V prvom kole boli predložené 2 ŽoPr, z ktorých jedna
neprešla odborných hodnotením a druhá je
zazmluvnená, avšak doteraz nebol projekt zrealizovaný a
MAS bude nútená od zmluvy odstúpiť

• V ďalších kolách boli predložené 3 ŽoPr, ktoré MAS
schválila a predložila na kontrolu IROP

• ŽoPr predložená na MAS 20.12.2021 bola schválená po
takmer 10 mesiacoch

• ŽoPr sú uviaznuté na strane IROP niekoľko mesiacov
• Aktuálne prebieha aktualizácia výziev IROP, ktorá
prinesie značné zjednodušenie procesov pre žiadateľov
ako aj MAS



Zhrnutie 

• MAS zabezpečuje implementáciu stratégie CLLD naďalej prijímaním, vyhodnocovaním projektov
• Je v záujme MAS, aby bol každý predložený projekt schválený, avšak treba dbať na kvalitu
spracovania

• Implementácia stratégie (príjem, kontrola, vyhodnocovanie projektov, vyhlasovanie a
vyhodnocovanie výziev, aktualizácia výziev, monitorovanie projektu, príprava zmlúv, administrácia
schvaľovacích procesov atď.) je zabezpečovaná jednou osobou, preto niektoré procesy nie je
možné vykonať obratom, avšak kým IROP/PPA nezabezpečí urýchlenie kontrolných procesov,
MAS nevie zabezpečiť plynulú a rýchlu kontrolu a schvaľovanie projektov

• Aktuálne sú všetky výzvy IROP v stave aktualizácie
• MAS zabezpečila aktualizáciou stratégie a nasledovať bude proces zavedenia vykonaných zmien
do ITMS (PPA)



AKTUALIZÁCIA STRATÉGIE CLLD A 

KRITÉRIÍ PRE VÝBER PROJEKTOV STRATÉGIE CLLD

1. Identifikačné údaje MAS

2. Administratívne úpravy 

3. Boli pridané slabé stránky územia MAS

1. zlý stav a nedostatočná vybavenosť zariadení a budov slúžiacich pre kultúrnu a spolkovú činnosť

2. nedostatočné využívanie OZE a závislosť na verejnej elektrickej rozvodnej sieti

3. nedostatok športovísk, detských ihrísk a amfiteátrov na území MAS a zlý stav existujúcich športovísk a ihrísk

4. Pribudlo nové opatrenie pre obce „Miestne služby pre vidiecke obyvateľstvo“ (PRV 7.4)

5. Odstránené bolo opatrenie 16.4 Spolupráca, keďže projekty spolupráce budú realizované v rámci výzvy PPA

6. Špecifikoval sa rozsah oprávnených činností a výdavkov v rámci jednotlivých opatrení (ide len o špecifikáciu a úpravu znenia v zmysle príručky pre
prijímateľa LEADER)

7. Odstránené boli neaktuálne tabuľky v stratégii v zmysle pokynov PPA a pridané boli tabuľky rozdelenia financií na chod MAS a Animácie

8. Aktualizované boli finančné údaje a merateľné ukazovatele



OPATRENIE 4.1 PODPORA PRE INVESTÍCIE DO POĽNOHOSPODÁRSKYCH 
PODNIKOV

• Zvýšila sa intenzita pomoci, kde platí, že základná miera podpory 50% sa zvyšuje:

• max. o 20% mladým poľnohospodárom

• max. o 20 % v prípade ekologického poľnohospodárstva a agroenviromentu

• Bližšie sa špecifikoval Rozsah a oprávnené činnosti a Oprávnené výdavky

• Boli špecifikované oprávnené oblasti: Špecializovaná rastlinná výroba, Živočíšna výroba, Zlepšenie využívania závlah, Zníženie
záťaže na životné prostredie, Skladovacie kapacity, Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou
organických a priemyselných hnojív, Biomasa, založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín

• Zvýšila sa minimálna výška príspevku na 10 000 € z celkových oprávnených výdavkov a znížila maximálna výška príspevku na 50
000 € z celkových oprávnených výdavkov

• Zvýšil sa merateľný ukazovateľ „Počet podporených poľnohospodárskych podnikov/príjemcov“ na hodnotu 2

• V aktualizovanom rozpočte bude disponibilných 50 000 EUR



OPATRENIE 4.2 PODPORA PRE INVESTÍCIE NA SPRACOVANIE/UVÁDZANIE 
NA TRH A/ALEBO VÝVOJ POĽNOHOSPODÁRSKYCH VÝROBKOV

Oblasť 1: Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vaje

Oblasť 2: Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov

Oblasť 3: Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel

Oblasť 4: Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel vrátane výroby termosterilizovaných

pokrmov, hotových jedál, omáčok, dojčenských výživ, pretlakov, kečupov, džemov a lekvárov a

priemysel výroby korenín

Oblasť 5: Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane spracovania olejnín a strukovín

Oblasť 6: Pivovarnícko - sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel,

priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel

Oblasť 7: Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh neuvedené v

predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, osív a sadív a pod.

Maximálna základná miera podpory z celkových oprávnených výdavkov berúc do
úvahy stanovenú výšku podpory príslušnou MAS v stratégii CLLD:

a) Výstup v rámci prílohy I.

• Základná miera podpory z celkových oprávnených výdavkov - 50%

b) Výstup mimo prílohy I.

• Základná miera podpory z celkových oprávnených výdavkov:

• pre mikro a malé podniky - 55%

• pre stredné podniky - 50%
• Zvýšila sa minimálna výška príspevku na 10 000 € z celkových oprávnených

výdavkov a znížila maximálna výška príspevku na 50 000 € z celkových
oprávnených výdavkov

• Zvýšil sa merateľný ukazovateľ „Počet podporených poľnohospodárskych
podnikov/príjemcov“ na hodnotu 2

• V aktualizovanom rozpočte bude disponibilných 50 000 EUR



OPATRENIE 6.3 POMOC NA ZAČATIE PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI NA 
ROZVOJ MALÝCH POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV

• Doposiaľ nevyhlásená žiadna výzva

• Oprávnené projekty zamerané na rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti - oprávnenými aktivitami sú aktivity smerujúce k realizácii podnikateľského plánu.

• Oprávneným žiadateľom (prijímateľom) je malý poľnohospodársky podnik - fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) podnikajúca
v poľnohospodárskej prvovýrobe

• Za poľnohospodársky podnik sa pre potreby tohto podopatrenia nepovažuje podnik, ktorý má v oprávnení podnikať uvedené len poskytovanie služieb v poľnohospodárstve, t.j. musí
ísť o podnik, ktorý vlastní alebo má prenajatú pôdu, ktorú obrába a/alebo ktorý chová hospodárske zvieratá.

• Oprávnené náklady sú výlučne náklady uvedené v podnikateľskom pláne. Vzhľadom na to, že podmienkou podpory je predloženie podnikateľského plánu a jeho správna realizácia,
oprávnené výdavky sú bez obmedzení a nepreukazujú sa. Výdavky uvedené v podnikateľskom pláne nemôžu byť uplatnené v rámci oprávnených výdavkov v iných opatreniach v rámci
PRV SR 2014 – 2020, ani v rámci iných podporných opatrení financovaných z verejných zdrojov (zdrojov EÚ, národných zdrojov).

• Výška podpory 15 000 € na 1 malý poľnohospodársky podnik vo forme 2 splátok pričom 50% podpory sa vypláca po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok
v nej uvedených t.j. po podaní a schválení 1. žiadosti o platbu a 50% po správnej realizácii podnikateľského plánu t.j. po podaní (najneskôr do 30.06.2025) a schválení 2. (záverečnej)
žiadosti o platbu .

• vyplatenie druhej/záverečnej žiadosti o platbu je podmienené správnou realizáciou/odpočtom podnikateľského plánu.

• V aktualizovanom rozpočte bude navýšených45 000 €, teda na podporu 3 malých fariem
• Bol navýšený aj merateľný ukazovateľ „Počet podporených poľnohospodárskych podnikov/príjemcov“ na 3

applewebdata://9AF63A8C-C3BF-4D4D-94A6-29447918C683/
applewebdata://8C45BF09-ADE7-4BC8-A754-B6E1449DC51B/


OPATRENIE 6.4 PODPORA NA INVESTÍCIE DO VYTVÁRANIA A ROZVOJA 
NEPOĽNOHOSPODÁRSKYCH ČINNOSTÍ

• Opatrenie bolo z dôvodu nezáujmu, ale najmä komplikovaných podmienok 
poskytnutia príspevku, odstránené 

• Opatrenie bolo určené pre podnikateľov v cestovnom ruchu, ktorí môžu 
predkladať projekty v rámci výzvy IROP, kde je momentálne cca 400 000€ a 
jednoduchšie podmienky



OPATRENIE 7.2 PODPORA NA INVESTÍCIE DO VYTVÁRANIA, ZLEPŠOVANIA 
ALEBO ROZŠIROVANIA VŠETKÝCH DRUHOV INFRAŠTRUKTÚR MALÝCH 

ROZMEROV

• Formálne zmeny, špecifikácia rozsahu oprávnených aktivít v súlade s príručkou LEADER

• minimálna výška príspevku je 10 000 € z celkových oprávnených výdavkov

• maximálna výška príspevku je 50 000 € z celkových oprávnených výdavkov

• Nový merateľný ukazovateľ „Novovybudované autobusové zastávky“ – 2

• Novovybudované spevnené plochy alebo parkoviská – 2 

• V rozpočte po aktualizácii bude 320 000 EUR 



Opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry 

a súvisiacej infraštruktúry

• nové opatrenie pre obce

• intenzita pomoci 100%

• minimálna výška príspevku je 10 000 € z celkových oprávnených výdavkov

• maximálna výška príspevku je 40 000 € z celkových oprávnených výdavkov

• rozpočet 455 000,00 €
• merateľné ukazovatele:

• novovybudované, rekonštruované, modernizované športoviská alebo detské ihriská -3

• budovy poskytujúce miestne služby, ktoré využívajú OZE - 3



• investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr.

výstavba/rekonštrukcia/modernizácia/rozšírenie (prístavba,nadstavba, zväčšenie) športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov/ vonkajší exteriérový priestor

pre kultúrne a spoločenské podujatia, ktoré musí byť spojené pevne so zemou (vrátane zastrešenia, osvetlenia, ozvučenia apod.) , investície do

rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov

• investície zamerané na zriadenie nových, rozšírenie (prístavba, nadstavba, prestavba), rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane

ich okolia

• investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného

odpadu

• investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcia, modernizácia/rozšírenie (prístavba,nadstavba, zväčšenie)

nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.

• investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb. Za miestne služby sa

považujú len služby spojené so spolkovou činnosťou v rámci komunitných centier, služby spojené s kultúrou v rámci kultúrnych domov, služby spojené s

poskytovaním samosprávnych činností v rámci obecných úradov, služby spojené s predškolskou výchovou v rámci materských škôlok a služieb spojených

so športom v rámci obecných športových hál a telocviční

• investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti t.j. nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu

ciest/miestnych komunikácií a chodníkov (malé zariadenia) a investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných

priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov)



OPATRENIE 7.5 PODPORA NA INVESTÍCIE DO REKREAČNEJ 
INFRAŠTRUKTÚRY, TURISTICKÝCH INFORMÁCIE A DO TURISTICKEJ 

INFRAŠTRUKTÚRY MALÝCH ROZMEROV NA VEREJNÉ VYUŽITIE

• Zvýšila sa minimálna výška príspevku na 10 000 € z celkových oprávnených
výdavkov a maximálna výška príspevku na 37 000 € z celkových oprávnených
výdavkov

• Zvýšil sa merateľný ukazovateľ „Počet zrealizovaných projektov, ktoré
súvisia s budovaním/rekonštrukciou náučných alebo cykloturistických
chodníkov vrátane doplnkovej infraštruktúry a značenia. “ na hodnotu 1

• MAS do daného opatrenia alokovala v rámci aktualizácie len 37 000 EUR, a
to na základe prieskumu projektových zámerov



ČLENSKÁ ZÁKLADŇA MAS
k 12.10.2022

ZASTÚPENIE ZÁUJMOVÝCH SKUPÍN

ZÁUMOVÁ SKUPINA POČET ČLENOV %

VEREJNÝ SEKTOR 30 48

SÚKROMNÝ SEKTOR 22 35

OBČIANSKY SEKTOR 10 16

SPOLU 62 100

• MAS mala k 9.10.2022 spolu 69 členov, z ktorých 10 subjektov ukončilo členstvo v MAS
• Výkonný výbor MAS schválil dňa 10.10.2022 prijatie 2 nových členov, teda MAS má k dnešnému dňu 62 členov


