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Národnej siete rozvoja vidieka SR

NA ÚVOD...
Opäť tu máme nové číslo nášho spravodajského
formátu NEWSLETTER NSRV SR, ktoré prináša
aktuálne informácie z MPRV SR, PPA a NSRV SR.
Staňte sa členom NSRV SR - stačí vyplniť on-line
Prihlášku za člena NSRV SR a pravidelné
poskytovanie informácií máte zaručené.
Váš tím NSRV SR

KALENDÁR UDALOSTÍ
Dátum

Názov aktivity

Miesto konania

28. Február 2018

Seminár pre malých farmárov „Vypracovanie
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a
podnikateľského plánu pre výzvy PRV 2014 2020“

Banská Štiavnica

Čítajte viac...

27. Február 2018

Sociálna inklúzia marginalizovaných skupín
obyvateľstva ako súčasť stratégie CLLD

Nitra

Čítajte viac...

23. Február 2018

Konferencia Vidiek žije!

Bratislava

Čítajte viac...

21. Február 2018

Zamestnanosť ako kritérium úspechu pri
projektových podporách v rámci PRV SR 2014
– 2020

Svätý Jur

Čítajte viac...

19. Február 2018

Aktuálna situácia LEADER/CLLD – začiatok
implementácie MAS z Nitrianskeho a
Trnavského kraja

Nitra

Čítajte viac...

16. Február 2018

Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
(Výzva č. 27/PRV/2018)

Trenčianske Teplice

Čítajte viac...

16. – 17. Február 2018

Klub mladých farmárov - Východné Slovensko

Drienica

Čítajte viac...

Čítajte viac...
V mesiacoch február a marec 2018 pripravujeme
 Školenia k ITMS2014+,
 Informačný seminár pre MAS zo Žilinského a Prešovského kraja k implementácii CLLD,
 Seminár pre mladých farmárov z Trenčianskeho kraja,
 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach,
 Informačný seminár k výzve k podopatreniu 7.2 PRV SR 2014 – 2020 a i.
Čítajte viac...





OZNAMY PPA

Upozornenie pre žiadateľov o platbu pre mladých
poľnohospodárov pre r. 2018
06 Február 2018
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje podľa
nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2017/2393 žiadateľom o platbu pre mladých
poľnohospodárov zmenu legislatívne stanovených
podmienok týkajúcich sa oprávnenosti na platbu pre
mladých poľnohospodárov pre podporný rok 2018.
Čítajte viac...

Otázky a odpovede k podopatreniu 6.1 PRV SR 2014 2020
05 Február 2018
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje
žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR
2014 – 2020, že uverejnila ďalší súbor otázok
a odpovedí žiadateľov/prijímateľov k podopatreniu 6.1.
V rámci neho sú uvedené odpovede na otázky
prijímateľov napr. ohľadom zmenového konania.
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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AKTUALITY MPRV SR

Sprísňujeme
zákon
o
neprimeraných
podmienkach v obchodných vzťahoch
13 Február 2018
Obchodné vzťahy medzi dodávateľmi a odberateľmi potravín budú férovejšie a vyváženejšie.
MPRV SR pripravilo návrh zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch,
ktorých predmetom sú potraviny. Nová právna
úprava prinesie elimináciu skrytých poplatkov,
skrátenie lehoty splatnosti faktúr, možnosť
predkladania anonymných podnetov, ale aj lepšiu
kontrolu či prísnejšie sankcie.
Čítajte viac...
Agrorezort víta podporu opozície pre Zelenú
naftu
09 Február 2018
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR víta záväzok opozičného hnutia Sme rodina, že
podporí projekt systémového riešenia na podporu
poľnohospodárskej výroby „Zelená nafta“ z dielne
agrorezortu.
Čítajte viac...
Usmernenie č. 1 Riadiaceho orgánu pre Program
rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 k využitiu
neverejnej časti ITMS2014+
08 Február 2018
Miestna akčná skupina, ktorá pre administráciu
stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
(ďalej len „ stratégia CLLD“) v rámci Programu
rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „PRV
SR“) na základe žiadosti o prístup do ITMS2014+
obdržala poštovou zásielkou od spoločnosti
DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava
prístupové
heslá
do neverejnej
časti
ITMS2014+ nemá v súčasnosti editačné možnosti
v tejto privátnej sieťovej infraštruktúre.
Možnosť vykonávať činnosti a editáciu, ktoré sa
týkajú napr. vyhlasovania výziev, opatrení PRV SR
2014 – 2020, a pod. v neverejnej časti ITMS2014+
bude môcť využívať MAS až na základe
nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP
pre podopatrenie 19.4 Podpora na prevádzkové
náklady a oživenie v rámci PRV SR a zverejneného
Oznámenia Riadiaceho orgánu pre Program
rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 na webovom sídle
Pôdohospodárskej
platobnej
agentúry
(www.apa.sk) alebo webovom sídle Národnej
siete rozvoja vidieka SR (www.nsrv.sk).
Čítajte viac...

