
 

 

 

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI MAS NA ROK 2022 

 

p.č. činnosť - aktivity termín 

1. PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ /RIADENIE A USKOTOČŇOVANIE STRATÉGIE CLLD 

1.1  
 

 

 

Program 
rozvoja 
vidieka 

Príprava a vyhlásenie Harmonogramu výziev v OP 
PRV 

január 

1.2 Príprava, administrácia, vyhlásenie výziev – 4.1., 
6.1., 6.4, 7.2 

marec 

1.3 Poskytovanie konzultácii k príprave projektov apríl - máj 

1.4 Príjem ŽoNFP, 
 Administratívna kontrola projektov a v ITMS  

jún - júl 

1.5   Zabezpečenie odborného hodnotia  august 

1.6 Hodnotenie a výber projektov  september 

1.7 Podpis zmlúv s úspešnými žiadateľmi december 

1.8 
Žiadosti o platbu 

december 

1.9 
Monitorovanie na úrovni projektov – príprava, 
spracovanie monitorovacích správ pri ukončení 
jednotlivých projektov 

december, priebežne 

1.10 Vyúčtovanie a zhodnotenie projektov december 

1.11  
 

 

 

 

 

IROP 

Vyhlásenie 3., 4, 5 -teho kola výziev AKTIVÍT C1, 
C2, D1, E1, A1 

január 

1.12 Administratívne hodnotenie prijatých ŽoPr v 1., 2. 
kole 

január 

1.13 Procesy zabezpečenia odborného hodnotenia január - február 

1.14 Poskytovanie konzultácii k príprave projektov priebežne 

1.15 Zosumarizovanie výberu ŽoPr na RO  február 

1.16 Overenie výberu ŽoPr na RO  marec - apríl 

1.17 Vydávanie rozhodnutí, zmlúv s úspešnými 
žiadateľmi 

marec- apríl 

1.18 Kontrola verejného obstarávania prijatých ŽoPr  na 
úrovni MAS 

február-apríl 

1.19 Žiadosti o platbu máj 

1.20 Vyúčtovanie a zhodnotenie projektov máj - jún 

1.22 Administratívne hodnotenie  prijatých ŽoPr v 3., 4., 
5- kole  

marec - apríl 

1.23 Procesy zabezpečenia odborného hodnotenia máj 

1.24 Poskytovanie konzultácii k príprave projektov priebežne 

1.25 Zosumarizovanie výberu ŽoPr na RO  jún - júl 

1.26 Overenie výberu ŽoPr na RO  september 

1.27 Vydávanie rozhodnutí, zmlúv s úspešnými 
žiadateľmi 

október 



 

 

1.28 Kontrola verejného obstarávania prijatých ŽoPr  na 
úrovni MAS 

august- október 

1.29 
Žiadosti o platbu 

december 

1.30 
Monitorovanie na úrovni projektov – príprava, 
spracovanie monitorovacích správ pri ukončení 
jednotlivých projektov 

priebežne 

1.31 
Vyúčtovanie a zhodnotenie projektov 

december 

1.32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stratégia 
CLLD 
/ 
kancelária 
MAS 

 

Spracovanie výročnej správa  a hospodárenia za 
rok 2021 

január 

1.33 Spracovanie plan aktivít na rok 2022 január 

1.34 
Spracovanie Výročnej monitorovacej správy -  
Financovanie implementácie stratégie CLLD 
Občianskeho združenia Ipeľ – Hont - MIRRI 

január 

1.35 Spracovanie Výročnej monitorovacej správy -  
Animačné náklady MAS Občianskeho združenia 
Ipeľ – Hont - PPA 

január 

1.36 Spracovanie záverečnej/následnej monitorovacej 
správy - Financovanie prevádzkových nákladov 
MAS Občianske združenie Ipeľ - Hont - 2 

február 

1.37 Príprava, spracovanie koncepčných materiálov, 
podkladov pre RO 

priebežne 

1.38 Spracovanie administratívnej činnosti, účtovnej 
evidence, evidence kancelárie, spravovanie 
webovej stránky + aktualizácia a zverejňovanie 
informácií a dokumentov 

priebežne 

1.39 Príprava a vypracovanie informácií o stave 
realizácie stratégie CLLD 

priebežne 

1.40 Informačnú, organizačnú a evidenčnú prácu 
kancelárie MAS 

priebežne 

1.41 Zabezpečenie aktivít komunikácie a informovanosti priebežne 

1.42 Vybavovanie korešpondencie a písomnosti podľa 
pokynov nadriadeného, alebo všeobecných zásad 

organizácie; 

priebežne 

1.43 Komplexné zabezpečenie registratúry  priebežne 

1.44 
Príprava, spracovanie, predloženie na RO  „Kritérii 
pre výber MAS (bodovacie kritéria)“ a merateľné 
ukazovatele na prekleňovacie obdobie 2022- 2025  

február 

1.45 
Príprava, spracovanie, predloženie žiadosti – 
výzvy na Financovanie prevádzkových náklado a 

marec 



 

 

náklady na animáciu stratégie – CHOD MAS 3  

 
1.46 

 
Príprava, spracovanie Žiadosti o platbu 

 
október 

1.47 
Príprava, spracovanie monitorovacích správ v 
rámci žiadosti 

priebežne 

1.48 
 

Dotácia 
z 

rozpočtu 
NSK – 
Nástroj 

LEADER 

Príprava, vyhlásenie výzvy na predkladanie 
projektových zámerov 

január 

1.49 Príjem a spracovanie žiadostí február - apríl 

1.50 Zazmluvnenie úspešných žiadateľov júl-august 

1.51 Kontrolné procesy – čiastkové správy z AFK, 
správa z finančnej kontroly, správa z 
administratívnej finančnej kontroly,  

august - november 

1.52 Refundácia konečným prijímateľom november 

1.53 Vyučtovanie dotácie monitorovacia správa november-december 

2. ZASADNUTIA ZDRUŽENIA 

2.1 Zasadnutia Valného zhromaždenia január, marec, jún, 
september, december 

2.2 Zasadnutia Predsedníctva 
január, február, apríl, 
jún, august, október, 

december 

2.3 Výberová komisia pre projekty z OP PRV jún-júl 

2.4 Výberová komisia pre žiadosti z rozpočtu NSK február/marec 

2.5 Monitorovací výbor december 

3. VZDELÁVACIE AKTIVITY ORGANIZOVANÉ MAS (ŠKOLENIA, SEMINÁRE, 
EXKURZIE A POD.) 

3.1 Vzdelávanie zamestnancov – školenia, semináre priebežne 

4. ANIMÁCIE 

 

 

 

4.1 

 
Propagáciu a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch 
stratégie CLLD; 
Výmena informácií medzi miestnymi aktérmi – semináre, 
konferencie, workshopy pre členov MAS, ďalších aktérov ako aj 
zamerané na ich rozširovanie vedomostí a zručností pri 
vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác; 
Vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na  
rozširovanie vedomostí a zručností pri príprave projektov; 

priebežne 
pozn. / konkrétne 
activity na základe 
odsúhlasenia valného 
zhromaždenia v rámci 
zmluvy/projektu 
animačné náklady mas 
občianskeho združenia 
ipeľ – hont vo výške 
35 000 €/ 

 

Vypracoval: Ing. Michaela Pakši, projektový manažér MAS, 25.1.2022 


