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Abstract 
Community Led Local Development is a tool for involving local actors in decision making of social, 

economic and environmental development of their territory during the Programming period 2014 – 2020. 

This approach enable to enforce own local solutions for the problems of rural areas and use local 

development potential. These solutions are realized by local people and are sustainable in the long term 

period. European Structural and Investment Funds should therefore be used to addressing specific local 

problems with the sustainable use of local potential and resources. The object of this article is CLLD and 

its implementation in the current programming period in the Slovak Republic. The paper is focused on 

theoretical works and studies and is aimed to analyze the theoretical background of the issue and the real 

implementation of this approach. An important fact is that the CLLD strategies should have been fully 

implemented in Local Action Groups by this time. Due to the various issues described in this paper there 

is a possibility that the potential of this tool would not be fully used in the Slovak Republic during this 

programming period.  
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Úvod  

Európa čelí mnohým výzvam v hospodárskej, environmentálnej a sociálnej oblasti. Miestne 

vlády, súkromný sektor a občianska spoločnosť po celom svete vyžadujú lepšie dosahovanie 

miestneho rozvoja. Miestne orgány musia čeliť mnohým náročným problémom a cieľom 

miestneho rozvoja vedeného komunitou je reagovať na mnohé požiadavky s partnermi vo 

verejnom, súkromnom a komunitnom sektore. Otázkou nie je len to, ako dosiahnuť, aby sa 

hospodársky rast stal skutočnosťou v komunitách, ale ako zabezpečiť, že z toho môžu mať úžitok 

všetci zúčastnení. Miestny rozvoj vedený komunitou vyžaduje mobilizáciu miestneho ľudského, 

sociálneho, finančného a prírodného kapitálu smerom k spoločnej vízii a cieľom, ktoré chce 

spoločenstvo dosiahnuť.  
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Zdroje a použité metódy  

Predmetom príspevku je miestny rozvoj vedený komunitou a jeho implementácia v súčasnom 

programovom období v podmienka Slovenskej republiky. V príspevku sme sa zamerali na 

teoretické práce a štúdie s cieľom rozobrať pozadie danej problematiky a následne na reálnu 

implementáciu prístupu. Údaje a podklady použité v príspevku boli získané z internetových 

zdrojov a jednotlivých dokumentov. Všetky použité zdroje sú uvedené v zozname použitej 

literatúry.  

 

 

Výsledky a diskusia 

Mnoho výziev, ktorým Európa čelí poukazuje na potrebu integrovaného a územne miestneho 

prístupu, ktorý môže zabezpečiť adekvátnu reakciu.  

 

 

Integrovaný prístup 

Integrovaný a miestne územný prístup je viacrozmerný, zameraný na charakteristiky a výsledky 

jednotlivých miest, ktoré môžu znamenať prekročenie tradičných administratívnych hraníc, a 

môže vyžadovať väčšiu ochotu zo strany rôznych vládnych úrovní spolupracovať a koordinovať 

činnosti na dosiahnutie spoločných cieľov (Európska komisia, 2014). 

Integrovaný prístup podčiarkuje skutočnosť, že podpora rozvoja si vyžaduje úzku koordináciu 

verejných politík. Územný prístup tiež zdôrazňuje potrebu pracovať s pružnejším vnímaním 

geografie, keďže môže ísť o malé územné celky, napríklad ostrovy alebo mestské časti, prípadne 

o veľké celky, ako sú metropolitné regióny či makroregióny. Integrovaný prístup napokon 

predstavuje výzvu aj pre ľudí pôsobiacich v teréne. Zavedenie integrovaného prístupu k 

regionálnemu hospodárskemu rozvoju si vyžaduje, aby tvorcovia politík využívali programové 

stratégie, ktoré sa zameriavajú na skutočné potreby bez toho, aby boli skreslené relatívnou 

ľahkosťou vynakladania prostriedkov na jednotlivé sektory. Tento prístup si vyžaduje stanovenie 

cieľov a úloh na základe analýzy problémov, ktorým čelí daný región (Európska komisia, 2010). 

 

Aktéri rozvoja 
Klasifikovať aktérov tvorby verejnej politiky na lokálnej a regionálnej úrovni možno z viacerých 

hľadísk. Vhodné rozdelenie je z funkčného hľadisko, na základe ktorého možno všetkých aktérov 

tvorby verejnej politiky rozdeliť do dvoch veľkých skupín. Prvá skupina aktérov, ktorú je možné 

označiť ako skupinu politických a administratívnych aktérov tvorby verejných politík, 

charakterizuje to, že väčšina subjektov patriacich do tejto skupiny vstupuje do procesov spojených 

s tvorbou akejkoľvek verejnej politiky obligatórne, a to na základe pozície, respektíve statusu, 

ktorý im bol legislatívne priznaný. Patria sem predovšetkým všetky verejnoprávne korporácie 

štátneho i neštátneho charakteru (súhrnne označované ako organizačné jednotky systému verejnej 

správy), ktorých reprezentantmi sú buď profesionálni úradníci (administratívny zamestnanci) 

alebo takzvaní lokálni či regionálni politici (Hudec a kol., 2009). 

Prirodzeným aktérom rozvoja je verejnosť: občania, mimovládny sektor a aktívni jednotlivci a 

záujmové skupiny. Účasť občanov je základom v demokratickom procese. Napomáha 

rozhodovaniu, prehlbuje porozumenie a spoluprácu, zmenšuje konflikty, prináša podporu 

uplatňovania návrhov a plánov, robí verejnú správu prístupnejšou k problémom občana. 

Udržateľný rozvoj sídiel nie je možné dosiahnuť bez aktívnej participácie občanov vo všetkých 

jeho fázach a polohách – od procesov plánovania rozvoja až po procesy každodenných životných 

aktivít v sídle. Osobitné postavenie pritom zohráva účasť verejnosti v plánovacích procesoch, 
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pretože práve tu sa tvoria východiská pre aktívnu podporu stratégií udržateľného rozvoja sídla zo 

strany verejnosti. Intenzita efektov zapájania občanov je závislá od miery angažovanosti občana 

– táto závisí od toho, ako sa ho konkrétny problém osobnostne týka. Angažovanosť týchto aktérov 

môže významne skvalitniť rozhodovanie, kriticky poukázať na problémy, ale vlastnými aktivitami 

aj priamo prispievať k verejno-prospešným cieľom. Miestna samospráva by mala vytvárať 

podmienky pre zapájanie občanov a podnecovať ich v tejto aktivite (Ministerstvo dopravy a 

výstavby SR, 2018). 

Vzhľadom na to, že podniky vytvárajú v ekonomicky vyspelých krajinách rozhodujúci počet 

pracovných miest, ich požiadavky zohrávajú nezastupiteľnú rolu pri tvorbe rozvojovej politiky, a 

to tak na lokálnej ako aj regionálnej úrovni. Nemenej dôležitou skutočnosťou je i to, že podniky 

svojimi produktmi pomáhajú uspokojovať potreby občanov a v konečnom dôsledku i štátu 

samotného (Hudec a kol., 2009). Výsledky svojej produkcie ponúkajú ako tovary prostredníctvom 

trhu buď priamo spotrebiteľom, alebo iným podnikom, ktorých cieľom je sprostredkovanie 

transferu výrobkov alebo služieb. Bez ohľadu na to, komu ponúkajú svoje výrobky alebo služby, 

podniky sú vždy previazané s príslušnou lokalitou, respektíve s príslušným regiónom (Šebová – 

Žárska, 2006). 

Pri plánovaní, manažovaní či realizácii procesov rozvoja je dôležité využiť odborné kapacity a 

vedecký potenciál. Akademická a odborná obec môže prispieť skúmaním procesov, hľadaním a 

overovaním riešení, prenosom poznatkov do praxe, poskytovaním špecializovaných odborných 

činností, akými sú napríklad územné a strategické hospodárske a sociálne plánovanie. Na druhej 

strane spolupráca pri rozvoji či už vo fáze koncipovania alebo implementácie rozvojových 

zámerov akademickej a odbornej obci umožňuje zmysluplnú realizáciu ich činností v konkrétnych 

prípadoch. Akademický sektor zároveň zohráva kľúčovú úlohu pri príprave odborníkov so 

schopnosťami reagovať na aktuálne výzvy a zmenené spoločenské podmienky (Ministerstvo 

dopravy a výstavby SR, 2018). 

 

Miestny rozvoj vedený komunitou 
Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD – z anglického výrazu „Community Led Local 

Development“) je nástroj na zapájanie miestnych aktérov do rozhodovania o sociálnom, 

environmentálnom a ekonomickom rozvoji svojho územia. Je založený na princípe zdola-nahor a 

na znakoch metódy LEADER, doteraz využívanej len ako samostatná iniciatíva Európskej únie a 

neskôr ako súčasť programov rozvoja vidieka (Národná sieť rozvoja vidieka, 

http://www.nsrv.sk/?pl=70). Pomocou CLLD je možné podporovať miestne akčné skupiny 

viacerými fondmi EÚ. To umožní MAS (vidieckym, rybárskym a mestským) komplexne 

integrovať miestne potreby a riešenia a posilniť väzby medzi vidieckymi, rybárskymi a mestskými 

oblasťami (Európska komisia, 2015).  

Ako uvádza Usmernenie k miestnemu rozvoju vedenému komunitou určenému miestnym 

aktérom (2014), miestny rozvoj vedený komunitou je výraz, ktorý Európska komisia používa na 

opísanie prístupu, ktorým sa obracia tradičná rozvojová politika orientovaná „zhora-nadol“. V 

rámci CLLD miestni ľudia prevezmú kontrolu a tvoria miestne partnerstvo, ktoré navrhuje a 

vykonáva integrovanú stratégiu rozvoja. Stratégia má byť budovaná na sociálnych, 

environmentálnych a hospodárskych prednostiach komunity alebo „aktívach“ a nielen 

jednoducho naprávať jeho problémy. Partnerstvá na tento účel dostávajú dlhodobé financovanie 

– a rozhodujú sa, ako tieto prostriedky vynaložia. 

Miestny rozvoj zohráva dôležitú úlohu v posilňovaní konkurencieschopnosti regiónov. 

Využívanie endogénnych zdrojov riadených miestnou komunitou prinesie efekt v podobe 

zvýšenia kvality života a nárastu zamestnanosti. Prístup založený na metóde „zdola-

nahor“ implementovaný prostredníctvom CLLD/iniciatíva LEADER umožní presadiť vlastné 

http://www.nsrv.sk/?pl=70
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riešenia problémov vidieckych oblastí, ktoré v plnej miere využívajú miestny rozvojový potenciál, 

sú realizované miestnymi obyvateľmi a sú dlhodobo udržateľné (Partnerská dohoda, 2014). 

Skúsenosti ukázali, kedy a ako prístupy CLLD fungujú dobre a ako môžu pridať hodnotu 

vnútroštátnym a regionálnym programom. Ukázali sa aj hranice CLLD a odhalili sa oblasti, kde 

je ťažšie dosiahnuť výsledky. V tejto súvislosti existuje významná príležitosť na rozšírenie 

prístupu CLLD na mestá a na jeho použitie na vypracovanie miestnych riešení na niektoré z 

najnaliehavejších sociálnych a environmentálnych problémov, ktorým v súčasnosti čelia európski 

občania (Usmernenie k miestnemu rozvoju vedeného komunitou určené miestnym aktérom, 

2014). 

CLLD je nástroj, ktorý sa má využívať špeciálne na subregionálnej úrovni a ktorý dopĺňa ďalšiu 

rozvojovú podporu na miestnej úrovni. CLLD môže mobilizovať a zapájať miestne spoločenstvá 

a organizácie, aby prispeli k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti inteligentného, 

udržateľného a inkluzívneho rastu, v oblasti podpory územnej súdržnosti a dosahovania 

konkrétnych politických cieľov (European Commision, 2014): 

 

Implementácia CLLD na Slovensku 

Tento prístup je realizovaný prostredníctvom Integrovaných stratégií miestneho rozvoja (ISMR), 

resp. stratégií CLLD. Tieto stratégie sú vypracované s ohľadom na miestne potreby a možnosti a 

zahŕňajú inovatívne prvky viažuce sa na miestnu situáciu, vytváranie sietí a spoluprácu. 

Nariadenie EP a Rady EÚ č. 1303/2013 definuje stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou 

ako ucelený súbor operácií, ktorého účelom je plniť miestne ciele a uspokojovať miestne potreby 

a ktorý prispieva k plneniu stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a 

inkluzívneho rastu, a ktorý je navrhnutý a realizovaný miestnou akčnou skupinou. 

Na národnej úrovni je hlavným orgánom zodpovedným za koordináciu prípravy a implementácie 

CLLD Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z pozície riadiaceho orgánu pre PRV 

SR 2014 – 2020. Gestor CLLD spolu s riadiacim orgánom pre IROP vytvorili spoločný orgán na 

koordináciu prípravy a implementácie CLLD. 

Podpora v rámci CLLD pozostáva z nasledujúcich častí: 

 Prípravná podpora – partnerstvá sa majú pripraviť na uchádzanie sa o podporu v rámci 

CLLD a získať pomoc pri príprave a implementácii stratégie CLLD. Táto fáza je 

financovaná z EPFRV; 

 Podpora implementácie stratégie CLLD – MAS pripraví stratégiu CLLD a oprávnené 

opatrenia budú financované prostredníctvom EFRR a EPFRV; 

 Príprava a vykonávanie projektov spolupráce – umožňuje prípravu a realizáciu projektov 

spolupráce MAS medzi územiami v rámci štátu ako aj EÚ a mimo EÚ. Projektu sú 

financované z EPFRV; 

 Chod MAS a animácia – poskytnutie prostriedkov na prevádzkové náklady MAS a 

animačné náklady a umožniť plynulú prevádzku MAS a zároveň propagáciu vykonávanej 

stratégie CLLD. Tieto aktivity sú financované z EPFRV a EFRR. 

Implementácia prístupu CLLD prebieha v celej Európskej únii počas programového obdobia 2014 

– 2020. Výzva v rámci prípravnej podpory bola vyhlásená v máji 2015 s cieľom podporiť 

budovanie kapacít a vytváranie sietí a následné vypracovanie a uskutočňovanie stratégie 

miestneho rozvoja vedeného komunitou. Prvá výzva zameraná na schválenie stratégií CLLD a 

udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny bola vyhlásená vo februári 2016. Táto výzva však bola 

zrušená. Druhým pokusom o schválenie stratégií CLLD a udelenie štatútov MAS bola výzva z 

októbra 2016. Aj táto výzva však bola zrušená. Napriek tomu, že implementácia CLLD má 

prebiehať od roku 2014, na Slovensku ani v roku 2016 neboli schválené stratégie ani udelené 

štatúty MAS. Napokon prebehla tretia výzva v roku 2017. 
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Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila v zmysle ustanovení § 17 v súvislosti s § 13 zákona 

č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s platnou Príručkou pre žiadateľa o 

poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

výzvu č. 21/PRV/2017 na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja 

vedeného komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny. Výzva bola vyhlásená 2.5.2017 

a uzavretá 15.6.2017.  

Z celkového počtu 121 prijatých žiadostí bolo Výberovou komisiou pre schvaľovanie stratégií 

CLLD a výber MAS schválených 87 verejno-súkromných partnerstiev, ktoré splnili podmienky, 

a ktorým bolo PPA zaslané rozhodnutie o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného 

komunitou a o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny. 34 verejno-súkromných partnerstiev 

nesplnilo podmienky výzvy. Následne bol ešte 22 subjektom dodatočne udelený štatút miestnej 

akčnej skupiny.  

Oprávnenými žiadateľmi boli občianske združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní 

občanov v znení neskorších predpisov, ktorým bola vydaná gestorom CLLD na základe výzvy na 

predkladanie projektových zámerov (č. 1MAS/PRV/2015) hodnotiaca správa projektového 

zámeru. Oprávneným miestom realizácie bolo celé územie Slovenskej republiky (NUTS I), ktoré 

je rozdelené na menej rozvinuté regióny a viac rozvinutý región (Bratislavský kraj). 

Stratégia CLLD nemá obsahovať iba integrované znaky, zároveň by mala byť aj inovatívna. 

Inovácia v rámci stratégie CLLD neznamená výskum a vývoj na vysokej úrovni. Inovácie sa 

nemusia týkať technologických či výrobných procesov alebo zavádzania informačno-

komunikačných technológií. Inovácie môžu znamenať nové služby, nové výrobky či nové 

prístupy k rozvoju územia a aktívne zapájanie rôznych skupín. MAS získavajú priestor na 

inovácie napr. pri animovaní územia či jeho propagácii. Inšpiratívne inovatívne nápady môžu 

získavať aj prostredníctvom spolupráce na národnej a medzinárodnej úrovni. Samozrejme, nie 

celá stratégia musí byť nutne inovatívna. CLLD má vďaka prepojeniu rôznych partnerov, ako 

napr. univerzity a výskumné centrá obrovský potenciál na využitie existujúcich zdrojov novými a 

kreatívnymi spôsobmi. 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo 17.10.2017 výzvu s kódom IROP-

PO5-SC511-2017-23 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 5 – 

Miestny rozvoj vedený komunitou, špecifické ciele Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni 

podporou podnikania a inovácií a Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi 

rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach. 

Výzva bola vyhlásená na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na financovanie 

prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD. 

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy boli miestne akčné skupiny, ktorým bol výzvou č. 

21/PRV/2017 udelený štatút. Výzva IROP-PO5-SC511-2017-23 bola uzavretá 17.6.2019.  

Pre MAS, ktorým bol udelený štatút bola vyhlásená výzva č. 27/PRV/2018 zo dňa 19.1.2018 na 

zabezpečenie chodu MAS a animáciu. Pre túto výzvu sú oprávnené aktivity spojené s riadením 

vykonávania, animáciou a oživovaním stratégií CLLD. Medzi oprávnené výdavky môžu byť 

zahrnuté personálne a administratívne náklady MAS, informačné akcie pre zamestnancov a 

členov MAS zamerané na rozšírenie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD, 

náklady na publicitu a sieťovanie, náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a 

aktualizáciu stratégií CLLD, náklady na propagáciu a informovanie verejnosti o výsledkoch 

stratégie CLLD, náklady na animačné akcie pre členov MAS a ďalších aktérov s cieľom osvojenia 

si príkladov dobrej praxe a náklady na informačné akcie pre širokú verejnosť zamerané na 

poskytovanie informácií a zručností pri príprave žiadostí. 
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Riadiaci orgán pre IROP vyhlásil druhú výzvu určenú pre MAS s kódom IROP-PO5-SC511-

2019-51 dňa 30.8.2019. Opätovne ide o výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku  na financovanie prevádzkových nákladov MAS  spojených 

s riadením uskutočňovania stratégií CLLD.  Zároveň v roku 2019 vyhlasujú svoje prvé výzvy aj 

miestne akčné skupiny na realizáciu oprávnených aktivít v ich území.  
 

Obrázok 1: Mapa pokrytia SR miestnymi akčnými skupinami v programovom období 

2014 – 2020 

 
Zdroj: http://www.nsrv.sk/?pl=91 
 

 

Záver  

V programovom období 2014 – 2020 sa podporuje vzájomná spolupráca a učenie sa 

prostredníctvom spoločných programov, projektov a sietí s konkrétnym dopadom na všetky 

aspekty hospodárskeho života. Integrovaný prístup si vyžaduje zlepšenie mechanizmov 

strategického plánovania a rozhodovania s priamou účasťou všetkých zainteresovaných strán. 

Prístup LEADER je založený na zodpovednosti miestnych subjektov za rozvojové stratégie a ich 

implementáciu. Tento prístup sa uplatňuje od roku 1991 a metódou, ktorá pomáha budovať 

partnerstvá v sídlach a regiónoch. V rámci CLLD miestni ľudia preberajú kontrolu a vytvárajú 

miestne partnerstvo, ktoré je zodpovedné za návrh a implementáciu miestnej rozvojovej stratégie. 

Partnerstvá získavajú dlhodobé financovanie a rozhodujú o tom, ako tieto prostriedky použijú.  

Ako je vyššie uvedené, princíp CLLD sa v programovom období 2014 – 2020 uplatňuje aj 

v podmienkach Slovenskej republiky. V dôsledku administratívnych prekážok a rušenia výziev 

bol štatút miestnej akčnej skupiny udelený prvým verejno-súkromným partnerstvám až na konci 

roku 2017. Následne sa spustili ďalšie výzvy zamerané na stratégie CLLD a ich implementáciu 

v území miestnych akčných skupín. Jedna výzva je stále otvorená a niektoré miestne akčné 

skupiny stále nemajú nenávratné finančné prostriedky určené na implementáciu ich stratégií. Celé 

toto oneskorenie spôsobilo, že MAS môžu vyhlásiť svoje vlastné prvé výzvy až v priebehu roka 

2019, teda päť rokov po spustení programového obdobia. Faktom je, v tomto období už mala 

implementácia stratégii CLLD naplno prebiehať vo všetkých MAS: Je možné, že potenciál, ktorý 

mohol miestny rozvoj vedený komunitou mať v podmienkach Slovenskej republiky nebude 

v tomto programovom období naplno využitý.  

Aj v budúcom programovom období nám Európska únia opäť ponúka možnosť integrovaného 

prístupu a CLLD. V rámci politického cieľa Európa bližšie k občanom môžu členské štáty 

implementovať integrovaný prístup prostredníctvom integrovaných územných investícií, 
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miestneho rozvoja vedeného komunitou alebo inou integrovanou stratégiou, ktorá splní stanovené 

podmienky. Momentálne môžeme dúfať, že nasledujúce programového obdobie bude 

v podmienkach Slovenskej republiky pripravené tak, aby sa implementácia akéhokoľvek 

integrovaného prístupu mohla začať skôr ako v súčasnom programovom období.  
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