Národná Sieť Miestnych Akčných Skupín SR
M. R. Štefánika 83, 911 01 Trenčín

Vážená pani
Gabriela Matečná
ministerka pôdohospodárstva SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
V Trenčíne 10.7.2019
Vážená pani ministerka,
Nakoľko situácia v prípade implementácie prístupu LEADER prostredníctvom CLLD je veľmi vážna a
môže ohroziť nielen naplnenie cieľov záväzkov SR v oblasti rozvoja vidieka, ale aj mnohých aktérov
v území, obraciame sa na Vás so žiadosťou o stretnutie.
Národná sieť Miestnych akčných skupín SR (NS MAS SR) je občianske združenie, ktoré združuje viac
ako 50 miestnych akčných skupín (MAS) a snaží sa riešiť aktuálne témy. Momentálne sa
nachádzame v situácii, ktorá sa dá charakterizovať nasledovne:
1. Ohrozenie naplnenia cieľov stratégií CLLD v určenej lehote (n+2) vyplývajúcich z:
• Neplánovaného a neúmerného/krízového časového posunu realizácie stratégií zo strany
riadiacich orgánov
• Odtrhnutosti akčných plánov od stratégie a nezabezpečenosti / zložitosti financovania
realizácie stratégií ako celku – kvôli neustálym zmenám požiadaviek zo strany RO
2. Ohrozenie funkčnosti chodu MAS až existencie kancelárií MAS kvôli:
• Kritériám, ktoré boli nastavené pri výzve na chod MAS. Boli nejednoznačne stanovené
a následne sa často menia a uplatňujú sa retrospektívne
• Krízovému časovému sklzu pri kontrolách žiadostí o platbu na chod MAS a pri preplácaní
týchto žiadostí
3. Silná demotivácia členov MAS a vysoká miera nedôvery v LEADER na Slovensku vyplývajúca
z:
• Nerealizácie aktivít stratégie a z nefunkčnosti systému implementácie CLLD
• Nejasnej zodpovednosti za realizáciu celého programu zo strany gestora a orgánov
zapojených do implementácie
NS MAS SR realizovala niekoľko stretnutí s orgánmi zapojenými do implementácie a má snahu
spolupracovať pri odstraňovaní prekážok, avšak stretávame sa skôr s opačným efektom. Prebehli
stretnutia s RO pre IROP, RO pre PRV, PPA, Certifikačným orgánom z MF SR. Keďže tieto stretnutia
neriešia problémy, ale skôr sa tieto problémy prehlbujú, chceli by sme požiadať o stretnutie s Vami.
Koordinačný orgán, kde by mal kompetencie na riešenie problémov spojené so slabou
komunikáciou medzi RO pre IROP a pre PRV a na riešenie problémov neexistuje a gestor CLLD
(sekcia PRV) nemá záujem prevziať zodpovednosť aj nad rozhodnutiami a konaniami RO pre IROP.
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MAS sa stali rukojemníkmi procesu realizácie stratégie – zapojili sa do procesov, ktoré nefungujú,
perspektíva je nejasná, nejednoznačná.
Preto by sme uvítali, keby ste si vyhradili čas na stretnutie, kde by sme chceli vysvetliť situáciu zo
strany MAS a ďalej aj diskutovať možnosti, ako vzniknuté problémy riešiť.
S pozdravom,

PhDr. Štefan Škultéty
Predseda NS MAS SR

Ing. Milan Semančík
Podpredseda NS MAS SR
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