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NEWSLETTER
Národnej siete rozvoja vidieka SR

NA ÚVOD...

V ČÍSLE PRINÁŠAME...

Aktuálny Newsletter NSRV SR je opäť bohatý
na špecializované informácie z MPRV SR, PPA
i z diania v NSRV SR.

Na úvod...
Školenie pre MAS/VSP k implementácii CLLD
Oznamy PPA
Aktuality MPRV SR
Kalendár udalostí
Registrácia projektov PRV SR 2014 - 2020

Priestor venujeme aj poďakovaniu účastníkom
Školenia pre MAS/VSP, ktoré sa konalo pred pár
dňami v Banskej Bystrici.
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Iste Vašej pozornosti neušla fotografia, ktorá
skrášľuje úvodnú stránku Newslettera. Tento
originálny záber zachytávajúci nevestu v
tradičnom kroji a parte z obce Klenovec získal
v 7. ročníku súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia
MAS/VSP prvenstvo v rámci kategórie "Naše
kroje".
Dávame Vám do pozornosti, že všetky súťažné
fotografie budú prezentované počas slávnostného
vyhlásenia výsledkov súťaže v rámci kultúrneho
programu NSRV SR na výstave Agrokomplex 2017
(19. 08. 2017).
Zároveň budú súčasťou tematickej brožúry, ktorá
onedlho uzrie svetlo sveta...

Váš tím NSRV SR

Víťaz v kategórii "Naše kroje" 7. ročníka súťaže „Najkrajšia
fotografia z územia MAS/VSP“
Počet lajkov: 280
Fotografia s názvom „Klenovská nevesta"
Autorka: Petra Rapčanová
Miestna akčná skupina MALOHONT

ŠKOLENIE PRE MAS/VSP K IMPLEMENTÁCII CLLD
Touto cestou vyslovujeme poďakovanie zástupcom MAS/VSP, ktorí sa zúčastnili Školenia pre MAS/VSP (27. - 28.
07. 2017 Banská Bystrica) za aktívne zapájanie sa do práce v skupinách a do diskusie. Svojimi konštruktívnymi
podnetmi prispeli k lepšiemu nastaveniu implementácie stratégií CLLD.
Prezentácie a ďalšie materiály k problematike sú k dispozícii na našej webovej stránke.
Prípadné otázky ohľadom PRV SR 2014 - 2020 a IROP 2014 - 2020 zasielajte e-mailom na CJ NSRV SR alebo RA
NSRV SR. Odpoveď bude zabezpečená Gestorom CLLD.



OZNAMY PPA

Otázky a odpovede k aplikácii zákona č.315/2016 Z. z.
o registri partnerov verejného sektora v podmienkach
PPA
31 júl 2017

Výzva pre uchádzačov o zabezpečovanie činností v
školskom programe pre školský rok 2017/2018 (časť –
školské mlieko)
31 júl 2017

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory
na prijímanie znevýhodnených pracovníkov vo forme
mzdových dotácií
31 júl 2017

Výzva k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný
príspevok pre projekty technickej pomoci, opatrenie
7.1 - Technická pomoc, Aktivita 3 –
Zlepšenie/zvyšovanie administratívnych kapacít z
Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 –
2020



AKTUALITY MPRV SR

Záujem o potravinársku Značku kvality SK stúpa
28 Júl 2017

Značkou kvality SK sa pýši už 1267 domácich
potravín od 158 slovenských výrobcov. Medzi
spotrebiteľmi ide o najznámejšie označenie kvality
a pôvodu potravín.
Čítajte viac ...
Slovenskí spotrebitelia dôverujú najviac
domácim potravinám
26 Júl 2017

Takmer 60 % spotrebiteľov považuje slovenské
potraviny za kvalitnejšie ako zahraničné.
Dôvodom sú čerstvosť a prísnejšia kontrola.
Napriek tomu počet vystavení slovenských
výrobkov v obchodoch dosiahol len 37 %.
Čítajte viac ...

26 júl 2017

Dodatok č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o
poskytnutie podpory na zabezpečenie účasti
chovateľov a pestovateľov na výstavách pre výstavu
Chovateľský deň mäsových plemien - Východ
24 júl 2017

Oznámenie pre prijímateľov nenávratného
finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020 a PRV SR
2007 - 2013, ktorí podpísali Zmluvu o NFP pred
nadobudnutím účinnosti zákona č.315/2016 Z.z. o
registri partnerov verejného sektora
20 júl 2017

Upozornenie pre žiadateľov o aktualizácii LPIS,
premietnutie zmien v GSAA a vplyv na výmery
nahlásené v jednotnej žiadosti na rok 2017.
20 júl 2017

Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov
mlieka
17 júl 2017

PPA zverejnila hlásenie počtu evidovaných
prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka a Zoznam
prvovýrobcov mlieka k 30. 06. 2017.
Čítajte viac ....
Oznámenie o uverejnení otázok a odpovedí k
podopatreniu 7.4 z PRV SR 2014 - 2020
11 júl 2017

Oznámenie o zverejnení vyzvania na predkladanie
ŽoNFP pre projekty technickej pomoci pre Operačný
program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020
10 júl 2017

Zdroj: MPRV SR

Aj lesníctvo musí reagovať na nové trendy a
výzvy
14 Júl 2017

Lesnícky sektor je ovplyvnený globalizáciou,
digitalizáciou, zmenenými požiadavkami na spoločnosť a zmenami na trhu práce. Podľa
ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Gabriely Matečnej, ak má lesnícky sektor ostať
životaschopný a zlepšiť svoju úlohu v spoločnosti,
nemôže tieto trendy ignorovať.
Čítajte viac ...
Podporíme chovateľov dojníc a prasníc vyše
štyrmi miliónmi eur
10 Júl 2017

Prostredníctvom PPA finančne podporíme sektor
mlieka a bravčového mäsa. Celková výška podpory
na dojnice a prasnice predstavuje vyše štyri
milióny eur.
Čítajte viac...

KALENDÁR UDALOSTÍ

 REGISTRÁCIA PROJEKTOV

Pripravované aktivity Centrálnej jednotky
a Regionálnych antén NSRV SR v letných mesiacoch:

Registrácia konečných prijímateľov z PRV SR
2014 - 2020 do Národnej siete rozvoja vidieka

AGROKOMPLEX 2017

NSRV SR si dovoľuje informovať prijímateľov
finančných prostriedkov z PRV SR 2014 - 2020
o prebiehajúcom procese prípravy elektronizácie
registračných formulárov k podopatreniam 4.1,
4.2, 6.4, následne i k podopatreniam 6.1, 6.3,
19.2, 19.3 a ku všetkým podopatreniam
opatrenia 7 a 16 PRV SR 2014 - 2020.
Spôsob registrovania konečných prijímateľov z
PRV SR 2014 - 2020 do Národnej siete rozvoja
vidieka SR pre opatrenia 4.1, 4.2, 6.4 zostáva
zatiaľ nezmenený.
Čítajte viac...

Účasť na 44. ročníku medzinárodnej
poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy
termín a miesto konania: 17. – 20. 08. 2017,
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik priestory pavilónu M2 - „Expozícia NSRV SR“
cieľ: prezentácia činnosti ARVI a NSRV SR, poradenská
a konzultantská činnosť k PRV SR 2014 – 2020;
propagácia regiónov Slovenska v zastúpení miestnych
akčných skupín a verejno-súkromných partnerstiev

07 Júl 2017

zastúpenie: CJ NSRV SR, RA NSRV SR (všetky) ARVI,
MAS, VSP, NS MAS ČR a zástupcovia agrosektora
na Slovensku

Databáza projektov z podopatrenia 4.1, 4.2, 6.4
PRV SR 2014 – 2020

NSRV SR zabezpečí:
• kultúrny program: vystúpenia folklórnych a
speváckych súborov, ukážky remesiel
• sprievodný program: módna prehliadka ľudových
krojov, slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže
„Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2017“

Prinášame vám prehľad zrealizovaných projektov
z podopatrenia 4.1, 4.2, 6.4 PRV SR 2014 – 2020
zaregistrovaných do Národnej siete rozvoja
vidieka SR aj s fotodokumentáciou, ktorá
pozostáva z ukážok jednotlivých projektov.
Čítajte viac...

07 Júl 2017

ZEMĚ ŽIVITELKA 2017
Účasť na 44. ročníku medzinárodného agrosalónu
propagujúceho obnovu a rozvoj vidieka, rastlinnú
a živočíšnu výrobu, potravinárstvo, poľnohospodársku
techniku, záhradníctvo apod.
cieľ: prezentácia činnosti NSRV SR, nadviazanie
kontaktov a spolupráce s organizáciami z oblasti
rozvoja vidieka
termín a miesto konania: 24. 08. – 29. 08. 2017 České
Budějovice (ČR) - Výstaviště České Budějovice, a. s.
zastúpenie: CJ NSRV SR, RA NSRV SR pre Trenčiansky
a Trnavský kraj



VYDÁVA

Agentúra pre rozvoj vidieka
hostiteľský orgán jednotky Národnej siete rozvoja
vidieka SR
Akademická 4, 949 01 Nitra
arvi@arvi.sk
Ďalšie informácie nájdete aj v našom občasníku
SPRAVODAJCA NSRV.

ŽDAŇANSKÝ JARMOK
Aktivita RA NSRV SR pre Košický kraj - spoluorganizácia
regionálnej aktivity informačno-propagačného
charakteru v oblasti rozvoja vidieka
cieľ: podpora propagácie tradičných ľudových remesiel
a prezentácia RA NSRV SR pre Košický kraj
termín konania: august 2017

SME NA WEBE

www.nsrv.sk

Zmena termínov a obsahu plánovaných aktivít
vyhradená.
Čítajte viac...
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