
Príprava Strategického plánu 2021-2027

1



Ciele a súbor nástrojov na úrovni EÚ

Návrhy Komisie zahŕňajú tieto prvky :

• jednotný súbor 9 cieľov stanovených na úrovni EÚ pre celú SPP 
(stanovuje sa v ňom, čo sa má v rámci tejto politiky dosiahnuť pre 
poľnohospodárov, občanov a z hľadiska klímy) 

• rozsiahly súbor nástrojov obsahujúci rôzne typy intervencií 
dohodnutých na úrovni EÚ, v ktorom sa uvádza, čo môžu členské 
štáty robiť na dosiahnutie cieľov SPP

• spoločný súbor ukazovateľov výsledkov na úrovni EÚ s cieľom 
zabezpečiť rovnaké podmienky pri posudzovaní účinnosti použitých 
opatrení
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Strategický plán SPP

• každá krajina si na základe jasného posúdenia svojich 
vlastných potrieb vyberie konkrétne intervencie, ktoré 
považuje za najúčinnejšie z pohľadu splnenia svojich 
špecifických cieľov

• tieto uvedie do svojho Strategického plánu, a tým stanoví, 
akým spôsobom použije finančné prostriedky v rámci SPP

• každý strategický plán SPP bude podliehať 
predchádzajúcemu schváleniu zo strany Komisie, aby sa 
zabezpečilo, že bude v súlade s cieľmi na úrovni EÚ
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Identifikácia potrieb
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Cieľ 8: Podporovať zamestnanosť, rast, sociálne začlenenie a 
miestny rozvoj vo vidieckych oblastiach vrátane 
biohospodárstva a udržateľného lesného hospodárstva

IP 1: Posilnenie podnikateľských aktivít na vidieku

IP 2: Podpora technickej úrovne vidieckeho hospodárstva a využitia 
krajinného potenciálu pre rozvoj vidieka

IP 3: Budovanie kapacít a podpora miestnych komunít, rozvoj 
spolupráce a aktivizácie vidieckeho územia
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IP 1: Posilnenie podnikateľských aktivít na 
vidieku

Podpora prispeje:

• k zníženiu migrácie obyvateľstva vidieckych regiónov za prácou do miest 
a zahraničia,  ku zvýšeniu záujmu o prácu a život vo vidieckych regiónoch 

• k rozvoju infraštruktúry, dopravnej siete, vzdelanostnej a ekonomickej 
úrovni obyvateľstva, občianska a technická vybavenosť, počet zariadení 
pre voľný čas, školských zariadení a zariadení sociálnych a zdravotných 
služieb

• k diverzifikácii poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych činností, 
rozvoju biohospodárstva,  k sociálnemu začleneniu minoritnej časti 
obyvateľstva vidieka, k ochrane životného prostredia a celkovej prosperite 
a udržateľnému rozvoju vidieka a celej krajiny
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IP 2: Podpora technickej úrovne vidieckeho 
hospodárstva a využitia krajinného potenciálu pre 
rozvoj vidieka

Potreba podpory technickej úrovne prispeje:

• k zvýšeniu prenosu informácii vidieckeho obyvateľstva

• k zvýšeniu úrovne prezentácie regiónov, propagácie 
výroby regionálnych produktov, špecialít a tradičných 
remesiel ako aj turistickej infraštruktúry, a

• k rozvoju spolupráce medzi vidiekom a mestami
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IP 2: Podpora technickej úrovne vidieckeho 
hospodárstva a využitia krajinného potenciálu pre 
rozvoj vidieka

• Využívanie moderných komunikačných technológii 
prispeje k rozvoju podnikateľských činností a k tvorbe 
pracovných príležitostí pre vidiecke obyvateľstvo

• Zvýšenie informovanosti prispeje k aktivizácii miestneho 
obyvateľstva,  ich zapájaniu do rozhodovacieho procesu, 
ku kvalifikácii vidieckeho obyvateľstva
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IP 3: Budovanie kapacít a podpora miestnych 
komunít, rozvoj spolupráce a aktivizácie vidieckeho 
územia

• Potreba reflektuje na podporu a rozvoj vidieckych komunít 
princípom zdola–nahor, ktoré participatívnym prístupom 
mobilizujú obyvateľov a organizácie pôsobiace v území a aktívne 
sa podieľajú na riadení miestneho rozvoja

• Uplatňovanie prístupu zdola - nahor zvyšuje úroveň sociálneho 
kapitálu v podobe aktivizácie obyvateľstva, budovania kapacít 
a podpory miestnych komunít vrátane rozvoja spolupráce
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IP 3: Budovanie kapacít a podpora miestnych 
komunít, rozvoj spolupráce a aktivizácie vidieckeho 
územia
• V programovom období 2007–2013 sa prvýkrát na Slovensku 

podporilo schválením 29 miestnych akčných skupín;

• V rámci PRV SR 2014 - 2020 došlo k výraznému zvýšeniu kapacít 
v rámci podporených 110 miestnych akčných skupín

• V programovom období 2014 – 2020 vzrástla rozloha pokrytia 
územia MAS z 10 695 km2 na 36 526 km2 (nárast o 242%)

• Oproti programovému obdobiu 2007 – 2013 môžeme z hľadiska 
pokrytia územia a počtu obyvateľov konštatovať pozitívny trend, 
pôsobnosť sa rozšírila zo 645 obcí na 2 208 obcí
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IP 3: Budovanie kapacít a podpora miestnych 
komunít, rozvoj spolupráce a aktivizácie vidieckeho 
územia

Uplatňovanie princípov Leader je pre rozvoj vidieka vhodným 
nástrojom, nakoľko vo veľkej miere:

• prispievajú k efektom, ktoré majú pozitívny vplyv na spájanie 
rôznych subjektov pôsobiacich na vidieckom území, a

• uplatňovaním vzájomnej spolupráce prinášajú lepšiu efektívnosť 
pri využívaní získanej podpory a lepšiu identifikáciu potrieb 
zdola, čo sa následne prejavuje v lepšom zacielení podpory do 
oblastí a území, ktoré to potrebujú;
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Ďakujem za pozornosť!


