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Usmernenie  č. 4 

Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020  
 

 

Vec: 

Usmernenie č.4 Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 
ako Gestora CLLD k strednodobému hodnoteniu stratégie miestneho rozvoja 
vedeného komunitou v zmysle Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný 
rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020, kap. 6.4 a kap. 10, ods. 7  
a Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny  
v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 zo dňa 
14.04.2020 
 

Určené pre: 

 

Miestne akčné skupiny, ktorým bola schválená žiadosť o schválenie stratégie 

miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej 

skupiny (výzva č. 21/PRV/2017)  

Na vedomie: 
Pôdohospodárska platobná agentúra  
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program  

Záväznosť:   Usmernenie má záväzný charakter v celom svojom rozsahu 

Počet príloh: 

Príloha č. 1: Metodický pokyn na vypracovanie dodatku/verzie stratégie miestneho 
rozvoja vedeného komunitou v nadväznosti na závery a odporúčania vyplývajúce 
zo strednodobého hodnotenia a pridelenia dodatočnej výkonnostnej alokácie 
Príloha č. 2: Žiadosť o významnejšiu zmenu stratégie CLLD  
Príloha č. 3: Metodický pokyn na vypracovanie strednodobého hodnotenia 
stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 

Dátum účinnosti: Dňom zverejnenia na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry 

Schválil: 
Ing. Peter Bognár, generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb 
 

Dňa:                                    20. 08. 2020 
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1. ÚVOD  
 

1.1. Usmernenie č. 4 Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

k strednodobému hodnoteniu stratégií CLLD (ďalej len „Usmernenie“) vydáva riadiaci orgán pre 

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „RO pre PRV“) ako gestor CLLD na základe 

pripomienok a stanovísk riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program  

a Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len „PPA“). 

1.2. RO pre PRV vydáva toto usmernenie s cieľom usmerniť miestne akčné skupiny (ďalej len „MAS“) 

ako správne vykonať strednodobé hodnotenie stratégii CLLD v nadväznosti na vypracovanie 

aktualizácie stratégie CLLD berúc do úvahy pridelenie dodatočnej výkonnostnej alokácie 

z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (ďalej len „PRV“) a Integrovaného regionálneho 

operačného programu (ďalej len „IROP“). Okrem postupov uvedených v tomto Usmernení je 

MAS počas implementácie stratégie CLLD povinná dodržiavať podmienky, postupy a pravidlá 

uvedené v Systéme riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie  

2014 – 2020 v platnom znení (ďalej len „Systém riadenia CLLD“) a dokumentov, z ktorých pre 

MAS vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením zmluvy o poskytnutí NFP v rámci PRV  

a IROP.  
 

2. PROCESNÉ ÚKONY STREDNODOBÉHO HODNOTIA STRATÉGIE CLLD 
 

2.1  MAS nie je oprávnená v rámci strednodobého hodnotenia stratégie CLLD vykonať také zmeny, 

ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú charakter a parametre stratégie CLLD alebo podmienok 

poskytnutia príspevku v zmysle výzvy na predkladanie žiadosti o schválenie stratégie miestneho 

rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny - výzva č. 21/PRV/2017 

(ďalej len „Výzva“). 

2.2   MAS je povinná: 
a) do 30. 11. 2020 predložiť na PPA strednodobé hodnotenie stratégie CLLD (predkladá  

sa prostredníctvom neverejnej časti ITMS2014+, vo formáte pdf. a zároveň informáciu 

o vložení strednodobého hodnotenia stratégie CLLD do ITMS2014+ zaslať e - mailom  

na adresu: leader@apa.sk (bez príloh)),  

b) do 30. 11. 2020 predložiť na PPA žiadosť o významnejšiu zmenu stratégie CLLD v zmysle 

prílohy č. 2 tohto Usmernenia (predkladá sa prostredníctvom neverejnej časti ITMS2014+, 

vo formáte pdf. a zároveň informáciu o vložení strednodobého hodnotenia stratégie CLLD 

do ITMS2014+ zaslať e - mailom na adresu: leader@apa.sk (bez príloh)), 

c) do 30. 11. 2020 predložiť na PPA aktualizáciu stratégie CLLD podpísanú štatutárnym 

orgánom MAS formou dodatku/verzie v zmysle prílohy č. 1 tohto Usmernenia (predkladá 

sa prostredníctvom neverejnej časti ITMS2014+, vo formáte pdf. a zároveň informáciu 

o vložení strednodobého hodnotenia stratégie CLLD do ITMS2014+ zaslať e - mailom  

na adresu: leader@apa.sk (bez príloh)), 

d) do 30. 11. 2020 aktualizáciu výberových a hodnotiacich kritérií pre príslušné podopatrenia 

PRV, ak relevantné (predkladá sa prostredníctvom ITMS2014+, vo formáte doc. a zároveň 

informáciu o vložení strednodobého hodnotenia stratégie CLLD do ITMS2014+ zaslať e - 

mailom na adresu: leader@apa.sk (bez príloh)).  

2.3 Strednodobé hodnotenie stratégie CLLD vypracuje MAS v zmysle „Metodického pokynu na 

vypracovanie strednodobého hodnotenia stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou“, 

ktorý je prílohou č. 3 tohto Usmernenia. 

2.4   Dokumenty v zmysle bodu 2.2 sa považujú doručené včas, ak boli vložené do „SPISU“ stratégie 

CLLD prostredníctvom neverejnej časti ITMS2014+ do 30.11.2020 vrátane uvedeného dátumu.  
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V prípade, ak zo strany MAS nebudú na PPA dokumenty uvedené v bode 2.2 písm. a) až d) 

doručené (vložené do „SPISU“ stratégie CLLD prostredníctvom neverejnej časti ITMS2014+), je PPA 

oprávnená uplatniť voči MAS sankcie v zmysle podmienok zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.5   Dokumenty v zmysle ods. 2.2 sa predkladajú nasledovne:  

- dodatok/verzia k stratégií CLLD sa predkladá vo formáte .pdf. so sledovaním zmien a bez 

sledovania zmien, 

- výberové a hodnotiace kritéria na výber projektov sa predkladajú vo formáte .doc so 

sledovaním zmien a bez sledovania zmien. 

2.6   MAS prostredníctvom dodatku/verzie nie je oprávnená predložiť len časti stratégie CLLD, ktoré 

podliehajú aktualizácii, ale predkladajú celú stratégiu CLLD so sledovaním zmien a bez 

sledovania zmien. MAS je povinná predložiť všetky výberové a hodnotiace (bodovacie) kritéria 

pre PRV (nie len tie, ktoré podliehajú aktualizácii), so sledovaním zmien a bez sledovania zmien.  

2.7   Zmeny vykonávané v súvislosti s dodatkom/verziou stratégie CLLD a strednodobým hodnotením 

podliehajú schváleniu orgánov MAS podľa kapitoly 6.1.4 Systému riadenia CLLD v zmysle ich 

právomocí a úloh.  

2.8 V prípade, ak MAS posúdi, že aktualizácia stratégie CLLD v zmysle záverov strednodobého 

hodnotenia nie je potrebná nepredkladá dodatok/verziu stratégie CLLD. V tomto prípade MAS 

predkladá oznámenie, že v zmysle záverov strednodobého hodnotenia sa nebude vykonávať 

aktualizácia stratégie CLLD.  

MAS má povinnosť po schválení zmien aktualizácie stratégie CLLD zo strany PPA zaslať v listinnej 

forme aktualizáciu stratégie CLLD vo formáte pdf. podpísanú štatutárnym orgánom MAS 

a v elektronickej verzii na neprepisovateľnom CD nosiči, resp. USB kľúči (formát doc.) so 

sledovaním zmien a bez sledovania zmien po schválení orgánmi MAS (v súlade s bodom 2.7 tohto 

Usmernenia) podpísanú štatutárnym orgánom MAS.  

2.9 MAS, ktorá v stratégii CLLD v časti Akčný plán neuviedla podopatrenia pre dodatočnú 

výkonnostnú alokáciu nie je oprávnená v rámci záverov strednodobého hodnotenia a následnej 

aktualizácii stratégie CLLD žiadať dodatočné finančné prostriedky v rozpore s vydaným 

Rozhodnutím na základe výzvy č. 21/PRV/2017.  

 

3 AKTUALIZÁCIA STRATÉGIE CLLD  
3.1  MAS vykoná aktualizáciu stratégie CLLD formou dodatku/verzie v zmysle „Metodického pokynu na 

vypracovanie dodatku k stratégii miestneho rozvoja vedeného komunitou“, ktorý tvorí prílohu č. 1 

tohto Usmernenia a to v nadväznosti na závery a odporúčania vyplývajúce zo strednodobého 

hodnotenia a pridelenia dodatočnej výkonnostnej alokácie. 

3.2   MAS nie je oprávnená v rámci strednodobého hodnotenia stratégie CLLD vykonať zmeny, ktoré 

zásadným spôsobom ovplyvňujú charakter a parametre stratégie CLLD v rámci opatrení IROP 

alebo podmienok poskytnutia príspevku v zmysle výzvy na predkladanie žiadosti o NFP na 

financovanie implementácie stratégie CLLD, kód výzvy IROP-PO5-SC511/512-2018-28 (ďalej len 

„Výzva IROP“).  


