
Oznámenie Riadiaceho orgánu k výsledkom z hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja 
územia a výberu miestnych akčných skupín 

 

        V rámci I. výzvy na predkladanie Integrovaných stratégií rozvoja územia pre opatrenie 4.1 

Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenie  4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny 

(ďalej len „Výzva“), ktorá bola zverejnená  4. apríla 2008 (číslo výzvy: 2008/PRV/04), bolo výberovou 

komisiou Riadiaceho orgánu na hodnotenie integrovaných stratégií rozvoja územia a výber miestnych 

akčných skupín vybraných 15 konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov), ktorým bude  

Rozhodnutím o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 

2007 – 2013, opatrenie 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a 4.3 Chod miestnej 

akčnej skupiny  (ďalej len „Rozhodnutie o schválení“) a Integrovaných stratégií rozvoja územia 

udelený Štatút Miestnej akčnej skupiny.  

      Podmienkou udelenia Štatútu Miestnej akčnej skupiny a uzavretia  Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku z PRV je, že koneční prijímatelia (oprávnení žiadatelia), ktorí 

uviedli v rámci Integrovanej stratégie rozvoja územia spolufinancovanie, napr. VÚC musia  do 7 

pracovných dní od doručenia Rozhodnutia o schválení predložiť na Pôdohospodársku platobnú 

agentúru upravenú Prílohu č. 5 Finančný plán implementácie opatrení financovaných z PRV 2007-

2013, tak aby výška spolufinancovania bola v súlade s predloženou zmluvou alebo záväzným 

vyhlásením, ktoré bolo konečnými prijímateľmi (oprávnenými žiadateľmi) predložené v rámci 

Integrovanej stratégie rozvoja územia dodatočne. Výška spolufinancovania musí byť v súlade s 

predloženou zmluvou alebo záväzným vyhlásením pričom nesmie byť prekročená maximálna výška 

podpory v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenia 4.3 

Chod miestnej akčnej skupiny. Vyššie uvedené sa týka aj konečných prijímateľov (oprávnených 

žiadateľov), ktorí v rámci Integrovanej stratégie rozvoja územia uviedli spolufinancovanie, ale nebolo 

doložené zmluvou alebo záväzným vyhlásením.  

           Druhá výzva na predkladanie Integrovaných stratégií rozvoja územia pre opatrenie 4.1 

Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia a opatrenie  4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny 

bude vyhlásená v októbri 2009 a príjem Integrovaných stratégií rozvoja územia bude prebiehať 

od 1.12.2009 do 15.12.2009. Samosprávnym krajom, ktorým bolo v rámci  I. Výzvy schválených 

menej ako tri miestne akčné skupiny, budú mať v rámci II. Výzvy schválený garantovaný počet 

miestnych akčných skupín, ktoré splnia kritéria hodnotenia integrovanej stratégie rozvoja územia:  

 
Banskobystrický kraj: počet podľa splnenia kritérií hodnotenia Integrovanej stratégie rozvoja územia   

Košický kraj:                tri miestne akčné skupiny   

Nitriansky kraj:            počet podľa splnenia kritérií hodnotenia Integrovanej stratégie rozvoja územia   

Prešovský kraj:            dve miestne akčné skupiny   

Trenčiansky kraj:         jedna miestna akčná skupiny   

Trnavský kraj:              počet podľa splnenia kritérií hodnotenia Integrovanej stratégie rozvoja územia   

Žilinský kraj:                dve miestne akčné skupiny   
 

 

      Zároveň upozorňujeme, že do 1.7. 2009 bude zverejnená aktualizácia Usmernenia pre 

administráciu osi 4 Leader v súlade s ktorým sú Miestne akčné skupiny povinné upraviť 

Integrované stratégie rozvoja územia a Výzvy na predkladanie ŽoNFP (projektov) v rámci 

implementácie stratégie.  
 



VÝSLEDKY HODNOTENIA INTEGROVANÝCH STRATÉGIÍ ROZVOJA ÚZEMIA A VÝBERU 

MIESTNYCH AKČNÝCH SKUPÍN 
 
SCHVÁLENÉ MIESTNE AKČNÉ SKUPINY   
 
TRNAVSKÝ KRAJ  

Názov žiadateľa Názov Integrovanej stratégie rozvoja územia 
Celkový počet 

bodov 

Miestna akčná skupina Stará 
Čierna voda 

Integrovaná stratégia rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny 
Stará Čierna voda 90,5 

Miestna akčná skupina Dudváh 
Integrovaná stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny 
Dudváh 76,5 

Miestna akčná skupina Vodný raj - 
Aquaparadiso - Víziparadicsom 

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS Vodný raj - 
Aquaparadiso - Víziparadicsom 67,5 

 
TRENČIANSKY KRAJ 

Názov združenie Názov Integrovanej stratégie rozvoja územia 
Celkový počet 

bodov 

Kopaničiarsky región - miestna 
akčná skupina 

Integrovaná stratégia rozvoja územia „Kopaničiarsky región - 
miestna akčná skupina“ 89 

Miestna akčná skupina 
mikroregiónu Teplička 

Integrovaná stratégia rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny 
mikroregiónu Teplička 74,5 

 
NITRIANSKY KRAJ 

Názov združenie Názov Integrovanej stratégie rozvoja územia 
Celkový počet 

bodov 

Združenie mikroregiónu 
SVORNOSŤ 

Integrovaná stratégia rozvoja územia Združenia mikroregionu 
Svornosť 94 

Občianske združenie pre rozvoj 
mikroregiónu "Požitavie - Širočina" 

Integrovaná stratégia rozvoja územia mikroregiónu  "Požitavie 
- Širočina" 90,5 

Občianske združenie 
Dolnohronské rozvojové 
partnerstvo 

Integrovaná stratégia rozvoja územia Dolnohronského 
regionálneho partnerstva 86,5 

Regionálne združenie Dolná Nitra, 
o. z. 

Integrovaná stratégia rozvoja územia Regionálneho združenia 
Dolná Nitra 85 

Občianske združenie Mikroregión 
RADOŠINKA 

Integrovaná stratégia rozvoja územia Mikroregiónu Radošinka 83,5 

 
ŽILINSKÝ KRAJ  

Názov združenie Názov Integrovanej stratégie rozvoja územia 
Celkový počet 

bodov 

Miestna akčná skupina Horný 
Liptov 

Integrovaná stratégia rozvoja Horného Liptova do roku 2015 74,5  

 
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ 

Názov združenie Názov Integrovanej stratégie rozvoja územia 
Celkový počet 

bodov 

Podpoľanie 4P – Program pre príťažlivé Podpoľanie 
 

90 

MAS  Chopok - Juh Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS Chopok - Juh 86,5 

Miestna akčná skupina 
MALOHONT 

Integrovaná stratégia rozvoja územia občianskeho združenia 
Miestna akčná skupina Malohont: „Malohontu srdce dáme, 
o rozvoj sa postaráme“ 

86,5 

 
PREŠOVSKÝ KRAJ 



Názov združenie Názov Integrovanej stratégie rozvoja územia 
Celkový počet 

bodov 

Občianske združenie MAS LEV, o. 
z. 

Integrovaná stratégia rozvoja územia Levočský región, perla 
Spiša.... a sen sa stane skutočnosťou! 80 

 
 
 
NESCHVÁLLENÉ MIESTNE AKČNÉ SKUPINY z dôvodu nezískania potrebného počtu bodov v rámci  
celkového bodového hodnotenia jednotlivých Integrovaných stratégií rozvoja územia – podľa regiónov 
 

Názov žiadateľa Názov Integrovanej stratégie rozvoja územia 

Miestna akčná skupina Horný Žitný 
ostrov 

Integrovaná stratégia rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Horný Žitný ostrov 

Miestna akčná skupina Magura - 
Strážov 

Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS Magura - Strážov 

OZ Via Romanum  Stratégia integrovaného rozvoja územia Via Romanum 

Miestna akčná skupina Dolný Žitný 
ostrov 

Integrovaná stratégia rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Združenie Dolný Žitný 
ostrov 

Mikroregión TRÍBEČSKO Integrovaná stratégia rozvoja územia Mikroregiónu Tríbečsko 

Mikroregión okolo Cédronu Integrovaná stratégia rozvoja územia Mikroregiónu okolo Cédronu 

Občianske združenie Partnerstvo 
Horného Turca 

Partnerstvo Horného Turca 

Občianske združenie Zlatá cesta Integrovaná stratégia rozvoja územia OZ Zlatá cesta 

Miestna akčná skupina DUŠA, 
občianske združenie 

Spoločne meníme seba, obce, región – zvyšujeme kvalitu života 

 
 
 
NESCHVÁLLENÉ MIESTNE AKČNÉ SKUPINY z dôvodu nesplnenia kritérií oprávnenosti MAS (objektívne 
výberové kritéria)  
 

Názov žiadateľa Názov Integrovanej stratégie rozvoja územia 

Občianske združenie Žiar Integrovaná stratégia rozvoja územia OZ Žiar 

Občianske združenie Ipeľ - Hont Integrovaná stratégia rozvoja územia Občianskeho združenia Ipeľ – Hont 

OZ MAS Hornohrad Integrovaná stratégia rozvoja územia  MAS Hornohrad 

Verejno-súkromné partnerstvo 
Muránska Planina 

Integrovaná stratégia Verejno-súkromného partnerstva Muránska Planina 

Občianske združenie MAS OKO Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS OKO 

OZ rozvojové partnerstvo pre 
územie Hornej Oravy 

Integrovaná stratégia rozvoja územia Hornej Oravy 

Miestna akčná skupina Združenia 
Termál 

Rozvojová stratégia územia Termál 

Miesta akčná skupina Stredné 
Ponitrie 

Integrovaná stratégia rozvoja územia – Nová budúcnosť v atraktívnom regióne 
Stredného Ponitria 

Naše Považie Integrovaná stratégia rozvoja Nášho Považia 

 



PODMIENKY ADMINISTRATÍVNEJ KONTROLY VYKONANEJ PÔDOHOSPODÁRSKOU PLATOBNOU 

AGENTÚROU NESPLNILI:  OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina, MAS Podunajsko o. z., MAS 
HORNÁ TORYSA, OZ Orava Dolná, o. z. Tatry – Pieniny LAG 

 
 

 
 

                                                                    Marek Kodada 
                                                                                                generálny riaditeľ sekcie 
 


