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rozvoja



VIDIECKY PARLAMENT

NA  SLOVENSKU



Vidiecky parlament 
na SLOVENSKU

� bol založený v roku 2000 ako platforma a 
v roku 2001 bolo potrebné dať jej právnu 
formu, tak bola založená mimovládna 
organizácia – Vidiecky parlament na 
Slovensku.



Vidiecky parlament 
na SLOVENSKU

Dobrá komunikácia

zvyšuje kvalitu života na vidieku



Kvalita vidieckeho života má dve 
stránky

�Hospodársky a  sociálny 
rozvoj

�Udržanie tradičných 
hodnôt života na vidieku



Podpora hospodárskeho a soc. 
rozvoja si vyžaduje

1.Obhajobu záujmov vidieka 
– advokáciu –

aby právne predpisy  a strategické 
dokumenty štátu boli v súlade s 
potrebami vidieka a aby sa dodržiavali



Podpora hospodárskeho a soc. 
rozvoja si vyžaduje

2. Podporu odvetví vhodných pre     
ekonomiku vidieka

- Diverzifikácia fariem do odvetví 
služieb, vidieckej turistiky, ľudových 
remesiel, tradičných miestnych 
produktov a pod.



Podpora hospodárskeho a soc. 
rozvoja si vyžaduje

3.Rozvoj ľudských zdrojov pre vidiek 
- vzdelávanie -

aby vidiecky ľudia vedeli využívať  
zdroje vlastných území, 
podnikateľom rozvíjať ekonomiku, 
vytvárať pracovné miesta



Podpora hospodárskeho a soc. 
rozvoja si vyžaduje

5. Tvorbu stratégií integrovaného rozvoja    
obcí a mikroregiónov

- aby sa maximálne využívali endogénne 
zdroje  a čo najširším zapojením 
občanov

- aby sa uplatňoval prístup LEADER



Podpora hospodárskeho a soc. 
rozvoja si vyžaduje

4. Medzinárodnú  spoluprácu

- aby  sme  získali prístup k 
zahraničným skúsenostiam, možnosť 
zúčastňovať sa na tvorbe  európskej 
vidieckej politiky a vyhľadávať 
zahraničných partnerov pre rozvojové 
projekty



Udržanie tradičných hodnôt života na 
vidieku si vyžaduje

A) Ochranu životného prostredia 

Udržanie krajiny a biodiverzity, 
enviromentálnu výchovu, získanie 
občanov a verejnej mienky pre aktivity 
proti poškodzovaniu vidieckej krajiny a 
jej ekologickej  stability 



Udržanie tradičných hodnôt života na 
vidieku si vyžaduje

B) Ochranu národného dedičstva
usilujeme sa o zachovanie ľudovej 
architektúry, folklóru tradičných remesiel, 
ľudových zvykov.........
podporujeme Program obnovy dediny, 
pomáhame organizovať súťaže Dedina roka, 
O najkrajší chotár, organizujeme súťaž 
Vidiecka žena roka –Líderka, Deň vidieka v 
NR, Vandrovalo vajce...



Udržanie tradičných hodnôt života na 
vidieku si vyžaduje

C) Rovnosť  príležitostí
- aby nedochádzalo k znevýhodňovaniu 
vidieckych oblastí oproti mestám, 
k sociálnej exklúzií, k akýmkoľvek 
diskriminácie, k netransparentnosti, 
usilujeme sa o zjednodušenie  
administratívy



Počas 13 rokov sme získali dobré
know-how

Každé dva roky organizujeme –

Fórum Vidieckeho 
parlamentu

Závery plníme v spolupráci s 
partnerskými organizáciami

Partnerská spolupráca v sieti pozostáva  
z hľadiska spojenectva a komunikácie 
so všetkými subjektami



Platforma 4 MVO

� 5.júna  2008 podpísali  
� Protokol o vzájomnej spolupráci 

� Združenie vlastníkov pôdy 
a agropodnikateľov Slovenska

� Občianske združenie Vidiecky parlament 
� na Slovensku
� EKOTREND Slovakia - zväz ekologického 

poľnohospodárstva 
� Únia regionálnych združení vlastníkov 

neštátnych lesov Slovenska



Deklarácia

ZMOS, VIPA a SPOD
dňa 5.júna 2009 v Polomke

� Michal Sýkora, predseda ZMOS
� Mária Behanovská, predsedníčka VIPA na Slovensku
� František Ďurčenka, predseda SPOD

Zúčastnení predstavitelia organizácií podpísali   
DEKLARÁCIU

o spoločnom postupe pri presadzovaní cieľov
Programu obnovy dediny



Najaktívnejšie partnerské 
organizácie 

SAŽP – Slovenská agentúra 
životného prostredia

SPOD – Spolok pre obnovy 
dediny

DUK- Detvianska Umelecká 
Kolónia, obč. združenie

Slovenská agentúra na podporu 
zdravotne postihnutých občanov 
- občianske neziskové združenie



Najaktívnejšie partnerské 
organizácie

Zväz chovateľov oviec a kôz na 
Slovensku 

Magna VIA 
Mediačno-konzultačné centrum 

SOVA 
Národná sieť rozvoja vidieka  

(NSRV)



Najaktívnejšie partnerské 
organizácie

� Občianske  združenie  Cech  
bryndziarov  

� Regional Development Agency

� Únia Slovenských organizácií v 
Maďarsku

� ................



Slovenská agentúra na podporu 
zdravotne

postihnutých občanov –
občianske neziskové združenie





Vandrovalo vajce...2011 v Múzeu 
A. Sládkoviča v Krupine  









Vandrovalo vajce  2012... obec 
Poníky okres Banská Bystrica 



Vandrovalo vajce ...2012



Vandrovalo vajce...



Vandrovalo vajce ...



Líderka  2011  Revúca





Líderka 2012 Dražkovce 





Zmluva o spolupráci
Únia Slovenských organizácií v 

Maďarsku + VIPA SK



Budúcnos ť prístupu 
LEADER a R V  po roku 

2013

� Prístup LEADER bude 
dôležitou súčasťou rozvoja 
vidieka aj po roku 2013. 

� V programovom období 
2014 – 2020



Podporené MAS 2007 - 2013 



Podporené MAS 2007 - 2013

Samosprávny krajSamosprávny krajSamosprávny krajSamosprávny kraj I. výzva II. výzva Celkom
Bratislavský a Trnavský

kraj (zmiešané VSP) 0 1 1
Trnavský kraj 3 1 4
Nitriansky kraj 5 0 5
Trenčiansky kraj 2 2 4
Banskobystrický kraj 3 2 5
Žilinský kraj 1 1 2
Košický kraj 0 4 4
Prešovský kraj 1 3 4



Sedem   znakov prístupu 
LEADER

� Prístup zdola nahor,
� Miestne verejno-súkromné         

partnerstvá,
� miestne akčné skupiny 

(ďalej len „MAS“),
� Stratégie miestneho rozvoja,



Sedem   znakov prístupu 
LEADER

� Integrované a viacsektorové 
činnosti,

� Inovácie,
� Spolupráca,
� Vytváranie sietí

nové slovné spojenie:
� Miestny rozvoj riadený 

spoločenstvom



Návrhy nariadení týkajúce sa
Európskeho
poľnohospodárskeho fondu
pre rozvoj vidieka (skr.
EPFRV) po roku 2013
Boli zverejnené Európskou
komisiou
dňa 6. októbra 2011.



Návrh zverejnený európskou 
komisiou

• Nariadenia európskeho
Parlamentu a
• Rady o podpore rozvoja 
vidieka prostredníctvom 
Európskeho 
poľnohospodárskeho fondu 
pre rozvoj vidieka;



Spoločné ustanovenia 
� o Európskom fonde  regionálneho 

rozvoja      (skr. EFRR),
� o  Európskom sociálnom fonde,
� o  Kohéznom fonde, 
� o  Európskom poľnohospodárskom  

fonde pre rozvoj vidieka 
� o Európskom fonde námorného a 

rybného hospodárstva (skr. EFNRH) 



Zahrnuté do spol. strateg. 
rámca a ktorým sa 

stanovujú všeobecné 
ustanovenia

� o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja, 

� o Európskom sociálnom fonde
(skr. ESF) 

� o Kohéznom fonde (skr. KF) a 
ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 
č. 1083/2006 (označované ako aj 
všeobecné nariadenie). 



Všeobecné nariadenie 
prináša 

� ďalšie nové prvky do oblasti 
dodatočných finančných zdrojov EÚ 

� strategický referenčný rámec, ktorý 
má spravovať vyššie spomínaných 
5 európskych fondov, 



Stratégia Európy 2020 a jej 
ciele 

� miera zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 
– 64 rokov by mala dosiahnuť 75 %, 

� úroveň investícií do výskumu a vývoja by 
mala dosiahnuť 3 % HDP EÚ, 

� je potrebné dosiahnuť ciele „20/20/20“ v 
oblasti klímy/energie (vrátane zvýšenia 
záväzku,  pokiaľ ide o zníženie emisií na 30 
%, ak budú vhodné podmienky), 



Stratégia Európy 
2020 a jej ciele

� podiel  ľudí, ktorí predčasne 
ukončia školskú dochádzku, by 
sa mal znížiť pod 10 % 

� a minimálne 40 % mladých ľudí 
by malo mať vysokoškolské 
vzdelanie, 

� o 20 miliónov menej ľudí by 
malo byť ohrozených chudobou.



Európa 2020 - priority

� 1. Inteligentný rast: 

Vytvorenie hospodárstva 
založeného na znalostiach a 
inovácii. 



Európa  2020- priority

� 2. Udržateľný rast:

Podporovanie ekologickejšieho a 
konkurencieschopnejšieho hospodárstva, 
ktoré efektívnejšie využíva zdroje.



Európa 2020- priority

� 3. Inkluzívny rast: 

Podporovanie hospodárstva s vysokou 
mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí 
sociálnu a územnú súdržnosť.



PRV po 2013 - Priority

� Podpora prenosu znalostí 
a inovácií.

� Posilnenie kurencieschopnosti 
všetkých druhov 
poľnohospodárstva a posilnenie 
životaschopnosti 
poľnohospodárskych podnikov.



PRV po 2013 - Priority

� Podpora organizácie 
potravinového reťazca a 
manažmentu rizika 
v poľnohospodárstve.

� Obnova, zachovanie a 
posilnenie ekosystémov 
závislých od poľnohospodárstva 
a lesného hospodárstva. 



PRV po 2013 – Priority 

� Propagácia účinného využívania 
zdrojov a podpora prechodu na 
nízkouhlíkové hospodárstvo 
odolné voči zmene klímy.

� Podpora sociálnej inklúzie, 
zmiernenia chudoby a 
hospodárskeho rastu vo 
vidieckych oblastiach



Možnosti priradenia  

� 20 opatrení k viac ako jednej 
z vyššie uvedených priorít so 
zameraním na výsledok ako 
jednotku monitoringu 
a hodnotenia nie len v oblasti 
rozvoja vidieka. 



5%  je viac ako 2,5%

� 5 % z celkových zdrojov povinne 
alokovaných na metódu LEADER  
z prideleného finančného balíčka na PRV.

� Miestny rozvoj riadený spoločenstvom na 
národnej úrovní by sa mal implementovať 
pod gesciou Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorý  
je ustanovený ako centrálny koordinačný 
orgán pre obdobie 2014 – 2020.



V súčasnosti prebieha na
úrovní EK a členských štátov
proces pripomienok k návrhu
nariadenia Európskeho
poľnohospodárskeho fondu
pre rozvoj vidieka a návrhu
Všeobecného nariadenia.



LEADER 

� „Leader a opatrenia týkajúce 
sa vytvárania sietí budú 
naďalej zohrávať kľúčovú 
úlohu, najmä pokiaľ ide o 
rozvoj vidieckych oblastí a 
šírenie inovácií.



LEADER  

� Podpora prostredníctvom 
iniciatívy Leader bude 
konzistentná a koordinovaná s 
podporou pre miestny rozvoj z 
iných zdieľaných riadiacich 
fondov EÚ. Ocenením projektov 
miestnej inovačnej spolupráce sa 
podporia nadnárodné iniciatívy v 
prospech inovácií.“



www.vipa.sk
vipa@vipa.sk
0915 446 358

Mária  Behanovská
Predsedníčka 

Vidieckeho parlamentu na 
Slovensku

Ďakujem za pozornosť.


