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NA ÚVOD...

V ČÍSLE PRINÁŠAME...

Aktuálna stránka v kalendári nám dáva na
známosť, že sa opäť blíži čas vianočný.

Na úvod ...
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Usmernenie NSRV SR pre MAS pri vypĺňaní
Registračných formulárov
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Oznamy partnerov z MAS
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Preto chceme všetkým ľuďom dobrej vôle
zaželať pokojné prežitie vianočných sviatkov
v príjemnej rodinnej a priateľskej atmosfére
a šťastný nový rok plný úspešných rozhodnutí,
skvelých správ, pohody a spokojnosti.
Veríme, že Národnej sieti rozvoja vidieka SR
a nášmu Newsletteru NSRV SR zostanete verní
i v roku 2018...
Tím Národnej siete rozvoja vidieka SR



USMERNENIE PRE MAS PRI VYPĹŇANÍ REGISTRAČNÝCH FORMULÁROV

Vážení zástupcovia MAS,
Národná sieť rozvoja vidieka SR si vás, miestne akčné skupiny s udeleným štatútom pre programové obdobie
2014 - 2020, dovoľuje usmerniť pri vypĺňaní Registračných formulárov/Kariet MAS, ktoré práve prebieha.
Väčšinu údajov, ktoré vypĺňate v registračnom formulári, ste už zadávali v stratégii. „Nové“ údaje, ktoré od vás
žiadame, máte aktuálne tiež k dispozícii. Touto cestou si vám pri vypĺňaní registračných formulárov dovoľujeme
poradiť s nasledovnými krokmi.
Najčastejšie FAQ k vypĺňaniu:
„Číslo zmluvy s PPA“ – do tejto kolónky je potrebné vyplniť kód projektu (napr. 192BA......).
„Skutočný začiatok realizácie projektu“ – je deň, kedy štatút MAS nadobudol právoplatnosť, čiže 10 pracovných
dní po doručení rozhodnutia (cca prvý decembrový týždeň).
„Skutočný koniec realizácie projektu“ – ukončenie v roku 2023.
Vkladanie fotografií: Prosím vložte ľubovoľnú fotografiu, pred/po realizácii projektu, ktorú ste prikladali ku
stratégii.
Údaje, ktorými zatiaľ nedisponujete: napr.: „logo MAS“ – ak zatiaľ nemáte oficiálne logo MAS, dá sa vložiť
i dodatočne neskôr po kontaktovaní na mailovú adresu registracia@arvi.sk
Pri vypĺňaní textových údajov, ktorými zatiaľ nedisponujete, prosíme, vkladajte napr. pomlčku „-„ , slovo „nie“ ,
„xxx“ , atď. Žiadame vás aby ste nevkladali číslo nula „0“, pretože v tomto prípade je to tiež prázdny znak a nie
je nositeľom žiadnej informácie, čiže registračný formulár systém vyhodnotí ako neúplný, neodošle vám ho na
administráciu a bude od vás naďalej žiadať doplnenie údajov.
Údaje, ktoré sú pre vás v súčasnosti irelevantné, napr. „Projekty spolupráce“ – pokiaľ MAS nie je zapojená do
projektov, dané údaje nevypĺňate (do kolónky môžete vložiť znak „-„ , alebo ľubovoľný text „nie“, „irelevantné“ ,
......
ALE je potrebné, aby ste údaje o „Projektoch spolupráce“ vyplnili v časti: „Oblasť, v ktorej má MAS záujem
realizovať projekty spolupráce ako predkladateľ/partner projektu“.
Pri „Projekty MAS zrealizované na princípe LEADER“ vypĺňate iba v prípade, ak ste realizovali projekty MAS
v predchádzajúcom programovom období (pokiaľ ste nerealizovali žiadne projekty, kolónku nevypĺňate, resp.
vložíte napr. znak „-„).
V prípade komplikácií alebo nejasností pri vypĺňaní registračného formuláru nás neváhajte kontaktovať, radi vám
pomôžeme a usmerníme pri jednotlivých krokoch.
Kontaktná osoba pri registrácii: Ing. Martina Babčáňová, registracia@arvi.sk, 0905 409 783
Zaregistrované MAS so štatútom – vyplnené karty MAS sú dostupné v Databáze zrealizovaných projektov PRV
SR 2014 - 2020 pod číslom podopatrenia 19.2.



OZNAMY PPA

Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 23/PRV/2017
15 December 2017



AKTUALITY MPRV SR

Náhradní užívatelia pozemkov majú poslednú
možnosť udržať si ich

PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu č. 23/PRV/2017
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej
republiky 2014 – 2020.
Opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a
podnikateľskej činnosti
Podopatrenie 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej
činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych
podnikov
Čítajte viac...

15 December 2017

Oznámenie o zmene adresy podateľne PPA

MPRV SR pripravilo zákon o dreve, ktorým chce
zabrániť vstupu dreva z nezákonnej ťažby a výrobkom z takéhoto dreva na európsky trh. Po viac ako
štyroch rokoch tak SR preukáže splnenie nariadenia EÚ. Šéfka agrorezortu predložila nový zákon
na rokovaní vláde SR dňa 13. 12. 2017.
Čítajte viac...

14 December 2017

PPA oznamuje žiadateľom, že z dôvodu sťahovania
bude Podateľňa PPA vo štvrtok 28. 12. 2017
zatvorená. Od piatku 29. 12. 2017 bude Podateľňa
opäť k dispozícii na novej adrese Hraničná 12, 815 26
Bratislava.
Čítajte viac...
Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie priamych
podpôr na rok 2017 – harmonogram schvaľovania
platieb priamych podpôr
14 December 2017

PPA informuje žiadateľov o poskytnutie priamych
podpôr na rok 2017 o ďalšom postupe pri vydávaní
rozhodnutí a dáva do pozornosti plánovaný
harmonogram schvaľovania platieb priamych podpôr
podľa jednotlivých podporných schém.
Čítajte viac...
Oznámenie o zmene sídla PPA
05 December 2017

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že
novou adresou jej sídla bude od 01. 01. 2018 Hraničná
12, 815 26 Bratislava.
Čítajte viac...
Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 24/PRV/2017
30 November 2017

PPA oznamuje, že zverejnila pre Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Výzvu č.
24/PRV/2017 na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka
Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:
Opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku
Podopatrenie 4.3 – Podpora na investície do
infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou
alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva – časť C) Vypracovanie a vykonanie
projektov pozemkových úprav
Čítajte viac...

MPRV SR upozorňuje vlastníkov, ktorým boli
v minulosti pridelené pozemky do náhradného
užívania, na blížiacu sa zákonnú lehotu. Ak ju
nedodržia, zanikne im právo využívať zverené
pozemky.
Čítajte viac...
Matečná spustila boj proti nelegálnej ťažbe
dreva
13 December 2017

Výročná konferencia programu spolupráce medzi
Slovenskou republikou a Rakúskom venovaná
téme Inovácia
07 December 2017

Inovácie, ich dôležitosť a význam boli ústrednou
témou výročnej konferencie programu spolupráce
Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko.
Podujatie sa vyznačovalo zaujímavými vstupmi
odborníkov a živou diskusiu. Po oficiálnej časti
bola pre účastníkov pripravená prehliadka závodu,
kde si mohli inovatívne nápady pozrieť priamo
v praxi.
Čítajte viac...
Vo francúzskom Bordeaux sme predstavili
špičkové slovenské vína
04 December 2017

Spolu so slovenskými vinármi sme vo francúzskom
Bordeaux prezentovali slovenské vinohradníctvo
a vinárstvo. Súčasťou návštevy bol aj podpis
zmluvy s Múzeom svetových vín a odovzdanie
kontingentu pozostávajúceho z 336 fliaš
špičkového slovenského vína. Vicepremiérka
a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR Gabriela Matečná rokovala aj s predsedom
regiónu Nového Akvitánska Alainom Roussetom.
Čítajte viac...
Slovensko má prvého podpredsedu vlády z
agrorezortu v histórii
30 November 2017

Ministerku Gabrielu Matečnú vymenoval prezident Andrej Kiska za podpredsedníčku vlády SR.
Čítajte viac...



SPRAVODAJCA NSRV č. 2/2017

Do pozornosti vám dávame nové číslo nášho časopisu
Spravodajca Národnej siete rozvoja vidieka.
Prináša príspevky o aktivitách zrealizovaných NSRV SR,
ktoré boli tematicky zamerané hlavne na výzvy PRV SR
2014 - 2020, MAS/VSP, mladých farmárov, na výmenu
skúseností, sieťovanie a príklady dobrej praxe.
Nechýbajú ani pravidelné rubriky: Detský kútik so
súťažou, ukážky úspešne zrealizovaných projektov z
PRV SR 2014 - 2020 i reporty z účasti NSRV SR na
domácich i medzinárodných podujatiach.
Elektronická
verzia
časopisu
je
dostupná
na: http://www.nsrv.sk/index.php?pl=12&article=59



OZNAMY PARTNEROV Z MAS

OZ RADOŠINKA vyvíja v rámci svojho pôsobenia
aj aktivity zamerané na podporu vzdelávania
a zvyšovania povedomia o miestnych prírodných
a kultúrnych hodnotách.
Za týmto účelom v spolupráci s odborníkmi
z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vydala
učebnú pomôcku určenú pre vzdelávanie v rámci
predmetov geografia, vlastiveda a regionálna
výchova s názvom „RADOŠINKA Môj malý svet“ Učebnica regionálnej geografie pre základné školy
obcí v územnej pôsobnosti Občianskeho združenia
RADOŠINKA.

Veríme, že vás obsah nového vydania časopisu
Spravodajca NSRV zaujme a nájdete v ňom veľa
užitočných informácií.
Zároveň sa tešíme na originálne príspevky v rámci
súťaže venovanej našim mladým čitateľom, tentokrát
na tému "Ako pomáhame zvieratkám prezimovať"...

Čítajte viac...



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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