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Usmernenie č. 5 

Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020  
 

 

Vec: 

Usmernenie č. 5 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 (Ministerstvo 
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR) 

Záväznosť:   Usmernenie má záväzný charakter v celom svojom rozsahu 

Dátum účinnosti: Dňom zverejnenia na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry 

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

Dňa:                                    07. 10. 2020 
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1. ÚVOD  

1.1. Usmernenie č. 5 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 ako gestor CLLD na základe odporúčania Výberovej 

komisie pre schvaľovanie stratégií CLLD a výber MAS. 

 

2. PROCESNÉ ÚKONY STREDNODOBÉHO HODNOTENIA STRATÉGIE CLLD 

2.1 Na základe odporúčania Výberovej komisie pre schvaľovanie stratégií CLLD a výber MAS, Gestor 

CLLD rozhodol o zrušení Usmernenia č. 4. Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR  

2014 – 2020.  

2.2 Postupy a nový termín na predloženie strednodobého hodnotenia stratégii CLLD pre miestne 

akčné skupiny budú upravené v Systéme riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre 

programové obdobie 2014 – 2020 a následne v Príručke pre prijímateľa nenávratného 

finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na 

miestny rozvoj.  

 


