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Miestny rozvoj vedený komunitou

• 100 mil. Eur z ERDF 

EAFRD 100 mil. Eur. 

Spolu cca 200 mil. Eur na MASky

• Vysoký dôraz je kladený na podporu lokálnej 
ekonomiky a tvorby pracovných miest

• Každá MAS má financovanie aktivít svojej stratégie 
nastavené odlišne a disponuje odlišnou alokáciou na 
IROP – tzv. diferencované financovanie

• Počet MAS – 87, avšak ešte sa niektoré doschvaľujú

• Do Výzvy na udelenie štatútov sa zapojilo 121 
verejno-súkromných partnerstiev



Okruhy oprávnených aktivít IROP

• Investícia do cyklistických trás Výstavba, 
rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk

• Budovanie lávok, chodníkov ale len za účelom 
zvýšenia bezpečnosti dopravy (nie je povolený 
chodník napr. v IBV a pod)

• Nákup vozidiel pre účely spoločnej dopravy osôb

• Zariadenia pre poskytovanie komunitných 
sociálnych služieb

• Vybavenie učební ZŠ

• Zvyšovanie kapacít MŠ

• Rozvoj terénnych a ambulantných služieb 



• Výstavba a obnova mestských  a obecných trhových 
priestorov za účelom podpory lokálnych producentov

• Podpora výstavby a rekonštrukcie verejného 
vodovodu a verejnej kanalizácie

• Podpora širokého okruhu podnikateľského 
prostredia 

• Chod MAS – Prevádzkové náklady (bez animácií) 
pre celé Slovensko okrem Bratislavského 
samosprávneho kraja



Všeobecné informácie k projektom
• Max. výška príspevku je 100 000 Eur

• Minimálna výška spolufinancovania samospráv a 
neziskového sektora je 5%

• Minimálna výška spolufinancovania súkromného 
sektora je 45%

• Uplatňujeme predfinancovanie a refundáciu, 
neuplatňujeme zálohové platby



Chod MAS

• Zazmluvnené takmer všetky MAS

• Výzva vyhlásená na 2 roky – dôvodom je nutnosť 
vcelku detailnej špecifikácie výdavkov

• Výzva je vyhlásená na 140 000 Eur + 5% 
spolufinancovanie MAS – spolu cca 147 000 Eur na 2 
roky

• Zatiaľ predložených 19 ŽoP vo výške cca 230 000 Eur

• Uplatňujeme 15% paušálnu sadzbu



Oprávnené výdavky
• Mzdy 

• Vybavenie kancelárií

• Nájom

• Bežné kancelárske potreby

• Nákup informačno-komunikačnej technológie

• Pracovné cesty

• Pre MAS sú nastavené maximálne finančné limity k 
jednotlivým položkám

• ŽoP očakávame vo vysokých frekvenciách



Implementačný model MAS
• Očakávame urýchlenie procesov implementácie –

zabezpečenie rýchleho nábehu implementácie –
plnenie záväzkov IROP, výkonnostná rezerva do
konca roku 2018 je až 12 mil. Eur;

• Posilnenie kompetencií MAS – v časti výber
projektov, administrácie platieb a monitoringu;

• Odľahčenie MAS od ITMS 2014+ - Výzvy MAS
nebudú predmetom kontroly zo strany CKO;

• Jasné zadefinovanie zodpovednosti vo vzťahu k
plneniu úloh na strane MAS a RO IROP;

• Metodická a koordinačná podpora zo strany RO;





Aktuálna situácia 
• Pretrvávajú problémy z dôvodu neskorého výberu 

MAS

• Príliš veľa malých MAS

• Nedodržiavanie princípov LEADER/CLLD –
gentlemenské dohody medzi obcami

• Nedostatočne kvalifikované tímy na náročnú agendu

• Veľmi prísne procesy na strane IROP vychádzajúce zo 
systému riadenia EŠIF

• Stále nútená vysoká byrokracia



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
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