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Predpis: 6.4 Pridelenie finančnej alokácie pre MAS 
5) Dodatočná výkonnostná alokácia môže byť MAS pridelená v rámci implementácie stratégie CLLD 
na základe splnenia stanovených míľnikov: 

 
a) Míľnik A  
Bez pripomienok 
 
b) Míľnik B pre určenie výkonnosti MAS je splnenie všetkých nasledovných kritérií: 
 
- vyhlásenie prvej výzvy MAS zverejnením prostredníctvom systému ITMS2014+/webového sídla RO 
pre IROP do 2 mesiacov od: 

· aktivovania harmonogramu výziev v rámci implementácie stratégie CLLD v ITMS2014+ (v 
prípade PRV SR 2014 – 2020), 

· nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP zameranej na realizáciu stratégie MAS (v 
prípade IROP). 

Bez pripomienok 
Otázka: Ak je výzva „neúspešná“ (žiadny žiadateľ nepredloží %ŽoNFP) je míľnik splnený ? 
 
- do 9 mesiacov od aktivovania harmonogramu výziev v rámci implementácie stratégie CLLD v 
ITMS2014+ (v prípade PRV)/ nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP zameranej na 
realizáciu stratégie MAS (v prípade IROP), vyhlásenie výziev MAS zverejnením prostredníctvom 
systému ITMS2014+/webového sídla RO pre IROP s celkovou alokáciou aspoň 20 % z celkových 
zdrojov na operácie implementácie stratégie CLLD v rámci základnej alokácie pre MAS (uvedenej v 
Rozhodnutí o schválení stratégie CLLD a udelení štatútu MAS), 
Bez pripomienok 
 
- do 15 mesiacov od aktivovania harmonogramu výziev v rámci implementácie stratégie CLLD v 
ITMS2014+ (v prípade PRV) / zmluvy o poskytnutí NFP zameranej na realizáciu stratégie MAS , 
vyhlásenie výziev MAS zverejnením prostredníctvom systému ITMS2014+/webového sídla RO IROP s 
celkovou alokáciou aspoň 40 % z celkových zdrojov na operácie implementácie stratégie CLLD v rámci 
základnej alokácie pre MAS (uvedenej v Rozhodnutí o schválení stratégie CLLD a udelení štatútu 
MAS), 
Bez pripomienok 
 
- do 30. 11. 2020 dosiahnuť úroveň kontrahovania 80 % z alokácie na všetky výzvy MAS, ktoré boli 
schválené PPA, resp. RO pre IROP a vyhlásené do 15 mesiacov od účinnosti aktivovania 
harmonogramu výziev v rámci implementácie stratégie CLLD v ITMS2014+ (v prípade PRV)/ zmluvy o 
poskytnutí NFP zameranej na realizáciu stratégie MAS (v prípade IROP). 
Otázka: 80% zo sumy výslednej schválenej výzvy, alebo zo sumy reálne ukončenej výzvy (schválených 
projektov) ? 
 
Navrhujeme: 
Variant A – úplne zrušiť túto podmienku, nakoľko: 

- pri projektoch PRV nemá MAS reálny dosah na to, kedy budú ŽoNFP kontrahované 



- pri projektoch IROP sa jedná o otvorené výzvy, kde je napr. pri ŠC 5.1.1 vysoká alokácia výzvy 
a  zároveň realizácia projektov je nastavená na krátky čas - maximálne 9 mesiacov;  vzhľadom 
na tieto podmienky má MAS minimálny dosah na žiadateľov, aby predkladali ŽoPr hneď 
v prvých termínoch hodnotiacich kôl  

Variant B - znížiť na úroveň kontrahovania aspoň na 60%   
- zo sumy práve 40 % celkových zdrojov na operácie implementácie stratégie CLLD (min .limit 

pre míľnik viazaný na 15 mesačné obdobie);  
dôvod – MAS, ktoré by za obdobie 15 mesiacov aktívne vyhlásili výzvy vo väčšom objeme ako 
40% napr. aj 90% by mali plnenie %-ta kontrahovania ohrozené, pretože čas do 
strednodobého hodnotenia je krátky, a tým by aktívne MAS boli v nevýhode 

 
Dôvod návrhu úpravy nastavenia míľnikov:  

- celý posun začiatku implementácie stratégií k nastaveným termínom 
 
 

Predpis: 6.4 Pridelenie finančnej alokácie pre MAS 
14) Na základe písomného oznámenia o možnosti získať dodatočnú výkonnostnú alokáciu môžu MAS 
predložiť návrh dodatku k stratégii CLLD. V prípade, že MAS podľa záverov strednodobého 
hodnotenia nebude potenciálne plniť cieľový ukazovateľ tvorby pracovných miest na 50 % 
vychádzajúc z nakontrahovaných projektov v rámci implementácie stratégie CLLD, nebude môcť 
alokovať dodatočnú výkonnostnú alokáciu na opatrenia, ktoré negenerujú pracovné miesta. Návrh 
dodatku k stratégii CLLD si vyžiada zmenu zmluvy o poskytnutí NFP pre podopatrenie 19.4 (v prípade 
PRV)/zmluvy o poskytnutí NFP zameranej na realizáciu stratégie MAS , čo je procesne upravené v 
príslušných častiach systému riadenia PRV a Systému riadenia EŠIF. 

 
Navrhujeme: 
Zrušiť plnenie tohto cieľového ukazovateľa tvorby pracovných miest 
Určite minimálne neviazať na tento ukazovateľ na opatrenia, ktoré negenerujú pracovné miesta 
 
 
 

Ďalšie postrehy a pripomienky 

1. Nesúlad termínov: 

- strednodobé hodnotenie 30.6.2020 

- do 30. 11. 2020 dosiahnuť úroveň kontrahovania 80 % z alokácie 

2. Navrhujeme prehodnotiť súčasné nastavenie pridelenia dodatočnej alokácie a zadať 

stručné a jasné podmienky. 

3. Navrhujeme nezlučovať strednodobé hodnotenie  s dodatočnou alokáciou. 

4. V rámci strednodobého hodnotenia navrhujeme znížiť ukazovateľ povinného počtu 

vytvorených pracovných miest na stratégiu CLLD a to alikvotne k zníženej miere (%) 

nezamestnanosti v územiach MAS za posledné sledované obdobie (2019). 

 
 
 
 


