15/2017

NEWSLETTER
Národnej siete rozvoja vidieka SR

V ČÍSLE PRINÁŠAME...
Videokanál MPRV SR
Oznamy PPA
Aktuality MPRV SR
Databáza zrealizovaných projektov
Kalendár udalostí

1
2
2
3
3

 VIDEOKANÁL MPRV SR
Chcete si pozrieť videokomentáre, krátke reportáže či iné zaujímavé videá z nášho rezortu? Pozrite si
videokanál Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a prihláste sa na odber noviniek.
Medzi videami nájdete témy ako zdravé potraviny, lesy, zvieratá, životné prostredie, regionálny rozvoj,
poľnohospodárstvo či zahraničie. Videokanál nájdete tu:
https://www.youtube.com/channel/UC131Crb6XJfDzPcZBhCcndg
alebo stačí tiež kliknúť na ikonku v pravom hornom rohu internetovej stránky www.mpsr.sk:

Budeme radi, ak sa stanete jeho odberateľmi a neujde vám tak žiadna video-novinka z dielne ministerstva.
Prihlásiť sa môžete tu:

Fotogaléria:



OZNAMY PPA

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE
POPDORY PRE OPATRENIE V LESNOM
HOSPODÁRTSVE NA PLNENIE MIMOPRODUKČNÝCH
FUNKCIÍ LESOV
31 Október 2017
PPA oznamuje, že zverejnila výzvu na predkladanie
žiadostí o poskytnutie podpory na opatrenie „Podpora
v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných
funkcií lesov“
Čítajte viac ...
Pôdohospodárska platobná agentúra pristúpila k
vyplácaniu preddavkov na priame podpory
26 Október 2017
Vyplácanie preddavkov sa realizuje pre podporné
schémy viazaných priamych platieb: platba na chov
bahníc, jariek a kôz, platba na výkrm vybraných
kategórií hovädzieho dobytka a platba na kravy
chované v systéme s trhovou produkciou mlieka.
Čítajte viac ...
Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov
mlieka
18 Október 2017
PPA zverejnila na svojej webovej stránke hlásenie
počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov
mlieka a Zoznam prvovýrobcov mlieka k 30. 09. 2017.
Čítajte viac ...
Kalendár termínov pre neprojektové opatrenia PRV
10 Október 2017
PPA na svojej webovej stránke zverejnila Kalendár
termínov pre neprojektové opatrenia PRV, ktorým chce
beneficientom PRV SR 2014 – 2020 dopomôcť lepšie
sa orientovať v termínoch na predkladanie žiadostí.



AKTUALITY MPRV SR

Matečná: Dokedy si necháme zaberať polia a
lúky betónovými halami?
06 November 2017

Ministri poľnohospodárstva Európskej únie (EÚ)
na Rade pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo v Bruseli rokovali o udržateľnom obhospodarovaní pôdy. Diskusia smerovala aj k vízii trvalo
udržateľného obhospodarovania pôdy v budúcej
Spoločnej poľnohospodárskej politike po r. 2020.
Čítajte viac...
Predkladanie žiadostí na mimoprodukčné
a verejnoprospešné funkcie lesov
06 November 2017

Podporujeme obhospodarovateľov lesov, ktorí
hospodária trvalo udržateľným spôsobom
a poskytujú mimoprodukčné funkcie lesov. Výzva
na podporu v lesnom hospodárstve je už spustená, žiadatelia môžu predkladať svoje žiadosti PPA
do 13. novembra 2017.
Čítajte viac...
Robíme opatrenia proti afrického moru
ošípaných
30 Október 2017

S prichádzajúcou zimou je Slovensko v obklopení
krajín, kde vyčíňa africký mor ošípaných (AMO),
závažná vírusová choroba svíň a diviakov.
Intenzívne preventívne opatrenia agrorezortu
za pomoci poľovníckej obce zabraňujú jej výskytu
na Slovensku. V Nitre sa uskutočnilo odborné
medzinárodné podujatie na tému boja proti AMO
za účasti expertov z oblasti veterinárneho
lekárstva, poľovníctva a chovateľov ošípaných
z krajín Európskej únie.
Čítajte viac...
LESY SR budú zabezpečovať ťažobnú činnosť
po novom
24 Október 2017

Zlepšenie technického vybavenia, garancia
dlhodobého zadávania prác konečným
dodávateľom, ale aj spravodlivá odmena pre
vykonávateľov prác. To sú parametre nového
spôsobu obstarávania ťažobnej činnosti, s ktorým
prichádza štátny podnik LESY SR.
Čítajte viac...
Jablkám sa na Slovensku darí, v registri je zapísaných 150 odrôd
18 Október 2017

Čítajte viac ...

Jablone tvoria takmer 50% výmery zo všetkých
ovocných druhov registrovaných v Registri
ovocných sadov, v ktorom figuruje 150 odrôd.
Čítajte viac...



DATABÁZA ZREALIZOVANÝCH
PROJEKTOV PRV SR 2014 - 2020

Prinášame vám prehľad zrealizovaných projektov
z vybraných podopatrení PRV SR 2014 – 2020
zaregistrovaných do Národnej siete rozvoja vidieka SR
aj s fotodokumentáciou, ktorá pozostáva z ukážok
jednotlivých projektov.
Databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014 2020 je výsledkom online Registrácie konečných
prijímateľov NFP z podopatrení 4.1, 4.2 a 6.4 PRV SR
2014 – 2020 do NSRV SR. Povinnosť registrácie
do NSRV SR sa vzťahuje i na konečných prijímateľov
NFP z podopatrení 6.1, 6.3, 19.2, 19.3 a z podopatrení
opatrenia 7 a opatrenia 16 PRV SR 2014 - 2020.
Vyplatenie poslednej ŽoP je podmienené predložením
Potvrdenia o registrácii projektu do Národnej siete
rozvoja vidieka SR. Potvrdenie o registrácii projektu –
„registrovať sa“ - je možné získať vyplnením
registračného formulára pre príslušné opatrenie.
Na základe riadne vyplneného zaslaného registračného
formulára bude prijímateľovi zaslané Potvrdenie
o registrácii.
Elektronický spôsob registrácie prijímateľov nahradil
doterajšiu formu registrácie t. z. už nie je možné
registračný formulár v tlačenej verzii spolu s priloženým CD nosičom zasielať poštou.
V online verzii prijímateľ vyplní Registračný formulár,
kde si zvolí príslušné opatrenie a podopatrenie, priamo
vloží fotodokumentáciu a po vyplnení všetkých povinných položiek bude môcť odoslať registračný formulár.
Na uvedenú e–mailovú adresu prijímateľa bude
automaticky zaslaný potvrdzujúci e-mail, ktorý je nutné
potvrdiť do 24 hodín, inak nebude registračný formulár
evidovaný. O celom priebehu spracovania a kontroly
registračného formulára budú prijímateľovi zasielané
informačné e-maily. V prípade nesprávnych alebo
chýbajúcich údajov bude prijímateľ vyzvaný na
opravu/doplnenie, ktoré môže ihneď vykonať v
systéme, čiže doba kontroly a opravy/doplnenia údajov
bude týmto systémom skrátená na minimum.

KALENDÁR UDALOSTÍ
Informačný seminár pre VSP Banskobystrického
kraja
22 November 2017

Organizuje Regionálna anténa Národnej siete
rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj
Program seminára začína v Banskej Bystrici.
Čítajte viac...
Použitie aplikácie GSAA pri príprave žiadosti o
platbu pre poľnohospodárske subjekty
15 November 2017

Organizuje Regionálna anténa Národnej siete
rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj
Aktivita pripravená pre prácu v 2 skupinách sa
uskutoční v Žiline.
Čítajte viac...
Pripravujeme v mesiaci november 2017
Prehľad pripravovaných aktivít Centrálnej
jednotky a Regionálnych antén NSRV SR
Čítajte viac...
Konferencia pre MAS so štatútom “Miestny
rozvoj vedený komunitou – nástroj pre miestne
komunity na vidieku”
28. – 29. November 2017

Organizuje Centrálna jednotka NSRV SR v Banskej
Bystrici. Bližšie informácie ako i pozvánka budú
zverejnené v priebehu budúceho týždňa (13. – 17.
11. 2017) na webovej stránke NSRV SR.



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.
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