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Nástroj 2 LEADER NSK

– vyhlásené výzvy v roku 2016

Výzva NSK/LEADER2/2016-Op123 (jún – júl 2016):

Opatrenie 1. Obnova obcí (Aktivity: úprava verejných priestranstiev vrátane obnovy a budovania zelených a oddychových zón,

environmentálne aktivity, likvidácia a prevencia čiernych skládok, verejné informačné systémy a značenia)

Celkové oprávnené výdavky (t. j. dotácia + spolufinancovanie) 1 projektu max. 8500 EUR

Opatrenie 2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií (Aktivity: spoločenské podujatia v obciach a mikroregióne, marketing 

špecifických regionálnych produktov, podpora činnosti spolkov, združení a podnikateľov)

Celkové oprávnené výdavky (t. j. dotácia + spolufinancovanie) 1 projektu max. 3000 EUR

Opatrenie 3. Prevádzka a administratívna činnosť MAS (Aktivity: nákup kancelárskeho a spotrebného materiálu, výdavky na 

zabezpečenie povinnej publicity projektov, výdavky na prevádzku webovej stránky MAS)

Celkové oprávnené výdavky (t. j. dotácia + spolufinancovanie) 1 projektu max. 500 EUR

Výzva NSK/LEADER2/2016-Op4 (jún - júl 2016):

Opatrenie 4. Podpora projektov spolupráce verejno – súkromných partnerstiev

Aktivita - projekty regionálnej spolupráce ( Celkové oprávnené výdavky 1 projektu max. 8000 EUR )

Aktivita - projekty medzinárodnej spolupráce ( Celkové oprávnené výdavky 1 projektu max. 3000 EUR )



Podpora verejno – súkromných partnerstiev

z rozpočtu NSK v roku 2016
Opatrenia 1, 2, 3 :

Konečný prijímateľ ("Miestna akčná 
skupina")

Bežné 
výdavky z 

dotácie NSK 
(v EUR)

Kapitálové 
výdavky z 

dotácie NSK 
(v EUR)

Výška dotácie 
schválená VK 
pre rok 2016 
spolu (v EUR)

počet 
projektov

Mikroregión TRÍBEČSKO 13 700 5 400 19 100 6

MAS Združenie Dolný Žitný ostrov 28 300 0 28 300 7

Občianske združenie Ipeľ - Hont 7 000 20 400 27 400 11

MAS Dolné Považie 1 700 21 990 23 690 10

Regionálne združenie Dolná Nitra, o. z. 100 17 500 17 600 6

OZ Dolnohronské rozvojové partnerstvo 14 880 12 850 27 730 14

Mikroregión CEDRON - NITRAVA 30 800 0 30 800 25

Mikroregión Hurbanovo 28 260 0 28 260 7

MAS SOTDUM 100 21 600 21 700 6

Spolu 124 840 99 740 224 580 92

Opatrenie 4 :

Konečný prijímateľ ("Miestna akčná 
skupina")

Bežné 
výdavky z 

dotácie NSK 
(v EUR)

Kapitálové 
výdavky z 

dotácie NSK 
(v EUR)

Výška dotácie 
schválená VK 
pre rok 2016 
spolu (v EUR)

počet 
projektov

MAS Združenie Dolný Žitný ostrov 0 4 700 4 700 1

Mikroregión CEDRON - NITRAVA 6 500 0 6 500 2

Spolu 6 500 4 700 11 200 3



Nástroj 2 LEADER NSK – zmeny od 3.6.2016

VZN NSK č. 3/2016

- Zosúladenie terminológie s programovým obdobím EÚ 2014 – 2020;

- Nový pojem – Stratégia CLLD (tzv. stratégia miestneho rozvoja vedeného 
komunitou).

- Nový zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov – zapracovanie aj do Usmernenia 2 a 
Programového manuálu 2;

- Sprehľadnenie nariadení tzn. týmto VZN č. 3/2016 sa rušia doterajšie VZN 
č. 3/2014, VZN č. 3/2013, VZN č. 7/2011 a VZN č. 4/2009;

- Zabezpečenie kontinuity v Nástroji 2 programu LEADER NSK z 
predchádzajúcich rokov (2009 – 2015);



Nástroj 2 LEADER NSK – zmeny od 3.6.2016

VZN NSK č. 3/2016

- Upresnenie oprávnených žiadateľov v rámci Opatrenia 1 – doplnenie 
organizácií registrovaných podľa §32 zákona č. 274/2009 Z. z. o 
poľovníctve;

- Opatrenie 2 – upravené podaktivity (vylúčili sme podporu športových a 
kultúrnych podujatí vzhľadom k iným VZN o poskytovaní dotácií v rámci 
NSK) a doplnili sme vzdelávacie aktivity pre záujemcov o regionálne 
značenie;

- Opatrenie 2 – znížili sme výšku oprávnených výdavkov na 1 projekt z 
5000,- EUR na 3000,- EUR;

- Opatrenie 4 – v rámci podaktivít projektov regionálnej spolupráce sme 
doplnili – „Príprava, vypracovanie projektovej dokumentácie, štúdie 
uskutočniteľnosti, architektonickej štúdie......“;

- Presne sme definovali partnera projektu spolupráce;



Marketingové aktivity značky LEADER NSK

v roku 2016

� Pracovné stretnutie s predstaviteľmi všetkých MAS Nitrianskeho kraja 
(január 2016).

� Podpora regionálnej značky PONITRIE – zakúpenie produktov a výrobkov s 
označením regionálny produkt PONITRIE;

� Administratívny proces prípravy nového VZN NSK č. 3/2016 (Nástroj 2 
LEADER NSK).

� Metodický deň k zverejneným výzvam v rámci Nástoja 2 LEADER NSK pre 
rok 2016 (jún 2016).

� Nová grafická identita značky LEADER NSK (nové logo, dizajn manuál, 
úprava web stránky www.leadernsk.sk). 

� Administratívny proces prípravy nového VZN NSK č. 6/2016 (Nástroj 1 
LEADER NSK).



Zmeny v Nástroji 1 LEADER NSK – Návrh VZN 

NSK č. 6/2016

VZN NSK č. 6/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na podporu držiteľov 
regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku 
Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK:

� Cieľom regionálneho značenia je podporiť miestnych živnostníkov, remeselníkov, 
malé firmy a občianske združenia s propagáciou miestnych kvalitných výrobkov a 
služieb, v rámci celého Nitrianskeho regiónu.

� Opatrenie 1 zamerané na podporu držiteľov regionálnej značky a konečnými 
prijímateľmi sú všetky MAS na území NSK (schválené aj neschválené MAS).

� Opatrenie 2 zamerané na podporu činnosti združení a spolkov v území a konečnými 
prijímateľmi sú MAS so Štatútom (schválené MAS).

Zastupiteľstvo NSK sa dňa 24.10.2016 neuznieslo na vydaní tohto VZN.













Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

NSK 2016 - 2022

� 1. etapa (rok 2015): analýza zdrojov NSK, ex-post a ex-ante hodnotenia, 
SWOT analýza, problémová analýza;

� Vytvorené boli 3 pracovné skupiny: hospodárska oblasť, sociálna oblasť, 
oblasť životného prostredia;

� 2. etapa (rok 2016): strategická, programová, realizačná a finančná časť;

� Spracovateľ - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre;

� Správa o hodnotení strategického dokumentu podľa zákona NR SR č. 
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie;

� Odborný posudok strategickému dokumentu v zmysle §13 zákona NR SR č. 
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie;

� Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu;

� PHSR NSK 2016 – 2020 – materiál predložený na schválenie 

Zastupiteľstvom NSK dňa 12.12.2016



Regionálne značenie na Slovensku



Ďakujem za pozornosť

Ing. arch. Viera Juricová – Melušová

vedúca oddelenia stratégie a programov regionálneho rozvoja


