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LEADER/CLLD  

V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2014 - 2020 



V SKRATKE 

 čo je LEADER a CLLD 

 podpora miestneho rozvoja 2014 - 2020 

 všeobecné podmienky pre MAS 

 rámcové kritériá výberu stratégií CLLD/MAS 

 

 

 



ČO JE LEADER? 

 metóda LEADER: 

 inovatívny prístup pre rozvoj vidieka 

 základnou myšlienkou je podporovať rozvoj na 

základe využívania miestneho potenciálu, t.j. 

vnútorných zdrojov územia 

 jedným zo základných znakov je prístup zdola 

nahor, tzn. že o rozvoji územia rozhodujú 

miestni aktéri z daného územia 



ČO JE LEADER? 

 LEADER má viac ako 20-ročnú históriu 

 prvýkrát bol spustený bol v roku 1991 ako jedna zo 

štyroch iniciatív EÚ - LEADER I 

 1994 - 1999 pokračoval LEADER II 

 2000 - 2007 pokračoval LEADER+  

 2007 - 2014 bol súčasťou programov rozvoja vidieka 

ako os 4 LEADER  

 2014 - 2020 LEADER je povinnou súčasťou programov 

rozvoja vidieka ako prierezový nástroj pre podporu 

miestneho rozvoja 

 



ČO JE LEADER? 

 prístup LEADER je možné charakterizovať 

prostredníctvom siedmich kľúčových znakov: 

1. Oblastné stratégie miestneho rozvoja  

2. Prístup zdola nahor  

3. Verejno-súkromné partnerstvá: MAS 

4. Uľahčovanie inovácie  

5. Integrované a viacsektorové akcie  

6. Vytváranie sietí  

7. Spolupráca 



ZNAKY LEADER 

1. Oblastné stratégie miestneho rozvoja: 

• zameranie na malé, súvislé a spoločensky súdržné 

územie, ktoré charakterizujú spoločné znaky alebo 

spoločné potreby a očakávania 

2. Prístup zdola nahor: 

• zapájanie miestnych ľudí a subjektov z verejného, 

súkromného a občianskeho sektoru do 

rozhodovania o rozvoji územia 

3. Verejno-súkromné partnerstvá = MAS: 

• združenie verejného a súkromného sektoru, ktoré 

pripravuje stratégiu miestneho rozvoja a rozhoduje 

o tom, ktoré projekty z nej budú financované 

 

 



ZNAKY LEADER 

4. Uľahčovanie inovácie: 

• vznik a realizácia nových nápadov  

5. Integrované a viacsektorové akcie: 

• prepojenie a koordinácia podporovaných 

projektov v území 

6. Vytváranie sietí: 

• výmena skúseností a poznatkov medzi aktérmi 

rozvoja vidieka a MAS navzájom 

7. Spolupráca: 

• príprava a realizácia spoločných projektov v 

spolupráci s inými MAS 



ČO JE CLLD? 

 CLLD = miestny rozvoj vedený komunitou: 

 nástroj na zapájanie miestnych aktérov do 

rozhodovania o sociálnom, environmentálnom 

a ekonomickou rozvoji svojho územia 

 je založený na znakoch metódy LEADER, ktorá 

je v programovom období 2014 - 2020 jeho 

súčasťou 



CLLD/LEADER 2014 - 2020 

 podpora stratégií miestneho rozvoja z 2 fondov: 

 

 

Európsky poľnohospodársky fond  

pre rozvoj vidieka 

Európsky fond  

regionálneho rozvoja 

Program rozvoja vidieka SR  

2014 - 2020 (PRV) 

Integrovanom regionálnom operačnom 

programe  2014 - 2020 (IROP) 

Opatrenie č. 19 Podpora na miestny 

rozvoj  v rámci iniciatívy LEADER 

= LEADER 

Prioritná os č. 5  

Miestny rozvoj vedený komunitou  

= CLLD 

podpora typických oblastí podpory v 

rámci PRV (poľnohospodárstvo, 

potravinárstvo, lesníctvo, vidiecky 

cestovný ruch, diverzifikácia 

poľnohospodárskych aktivít)  
 

obnova a rozvoj obcí a zvyšovanie 

kvality života obyvateľov  

podpora ostatných  

podnikateľských aktivity  

v území MAS 
 

zlepšenie vzťahov medzi  

vidieckymi rozvojovými centrami  

a ich zázemím vo verejných službách a vo 

verejných infraštruktúrach 



PODPORA MIESTNEHO ROZVOJA 

 Prípravná podpora (podopatrenie 19.1 PRV): 

• príprava partnerstiev a stratégií CLLD pre 

uchádzanie sa o jej následnú podporu 

• financovanie: EPFRV 

 Podpora uskutočňovania operácií v rámci stratégie 

miestneho rozvoja vedeného komunitou 

(podopatrenie 19.2 PRV): 

• realizácia jednotlivých opatrení definovaných v 

stratégiách CLLD, ktoré budú financované 

prostredníctvom 2 fondov, ktoré sú súčasťou CLLD 

• financovanie: EPFRV a EFRR 



PODPORA MIESTNEHO ROZVOJA 

 Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej 

akčnej skupiny (podopatrenie 19.3 PRV): 

• príprava a realizácia projektov spolupráce medzi 

MAS územiami v rámci štátu, EÚ i mimo EÚ 

• financovanie: EPFRV 

 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie 

(podopatrenie 19.4): 

• plynulá prevádzka MAS, vzdelávanie a dostatočná 

propagácia MAS i stratégie CLLD  

• financovanie: EPFRV a EFRR 



CLLD/LEADER – VŠEOB. PODMIENKY MAS 

 počet obyvateľov MAS: 10 000 - 150 000 

 hustota obyvateľstva MAS: menej ako 150 obyv./km2 

 minimálny počet obcí tvoriacich MAS: 7 

 právna subjektivita MAS: občianske združenie 

v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov 

v znení neskorších predpisov 

 vytvorená organizačná štruktúra MAS 

 MAS je zoskupenie predstaviteľov verejného a 

súkromného sektoru, pričom na úrovni rozhodovania 

nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová 

skupina viac ako 49 % hlasovacích práv 

 



CLLD/LEADER – VŠEOB. PODMIENKY MAS 

 členovia MAS musia pôsobiť na území MAS, t.z. mať 

na území MAS trvalý alebo prechodný pobyt, sídlo 

alebo prevádzku 

 z podpory sú vylúčené krajské mestá (s výnimkou ich 

prímestských častí do 5000 obyvateľov) a obce 

s počtom obyvateľov nad 20 000 

 MAS musí mať vypracovanú stratégiu CLLD 

 územie MAS, na ktoré sa vzťahuje stratégia CLLD 

musí pokrývať súvislé územie ohraničujúce katastre 

všetkých zahrnutých obcí 

 stratégia CLLD je vypracovaná ako multifondová, tzn.  

zahŕňa opatrenia financované z EPFRV aj z EFRR 

 

 



CLLD/LEADER – RÁMCOVÉ KRITÉRIA 

 pre výber stratégií CLLD/MAS: 

 objektívne výberové kritériá (vyššie uvedené) 

 kvalita partnerstva 

 kvalita stratégie 

 aktuálne vyhlásená výzva na predkladanie 

projektových zámerov/stratégií CLLD: 

 dátum vyhlásenia výzvy:     24.09.2015 

 dátum uzavretia výzvy:   ´15.12.2015 

 plánovaný počet podporených MAS:  50- 60 
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