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14/2017 

NEWSLETTER 
Národnej siete rozvoja vidieka SR  

KALENDÁR UDALOSTÍ 

Informačný seminár: Pozemkové spoločenstvá a PRV SR 2014 - 2020 
28 Október 2017 

Organizuje Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj  
Seminár sa uskutoční v priestoroch Hotela Flóra*** v Trenčianskych Tepliciach. 

Čítajte viac... 

Pripravujeme v mesiaci október 2017 

 

 

 REGISTRÁCIA PROJEKTOV Z PRV SR 2014 – 2020 - ELEKTRONIZÁCIA SYSTÉMU 

ONLINE REGISTRÁCIA 

Dovoľujeme si oznámiť všetkým konečným prijímateľom finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 
2014 – 2020 z podopatrení 4.1, 4.2, 6.4, z podopatrení 6.1, 6.3, 19.2, 19.3 a zo všetkých podopatrení opatrenia 7 
a opatrenia 16 PRV SR 2014 – 2020, že NSRV SR spustila elektronickú verziu Registrácie konečných prijímateľov 
z ukončených projektov PRV SR 2014 – 2020 do Národnej siete rozvoja vidieka SR. 

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 Vám bude 
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 registračné-
ho 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. 

  

 

http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1478
http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1478
http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1478
http://www.nsrv.sk/?pl=5
http://www.nsrv.sk/registracny-formular-prvsr-2014-2020
http://www.nsrv.sk/registracny-formular-prvsr-2014-2020


 

FAQ K VÝZVE Č. 21/PRV/2017  

Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 
2020 v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 
o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného 
komunitou a udelenie štatútu Miestnej akčnej skupiny 
(ďalej ŽoSS MAS) dáva na vedomie žiadateľom otázky a 
odpovede (FAQ) k výzve č. 21/PRV/2017. 

Termín na vydanie rozhodnutí o schválení/neschválení 
ŽoSS MAS: Predpoklad je do 15. 11. 2017 vzhľadom na 
nekompletnosť väčšiny podaných ŽoSS MAS zo strany 
žiadateľov. 

Ak máte ďalšie otázky, prosím, kontaktujte Centrálnu 
jednotku NSRV SR alebo Regionálne antény 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.  
 

SME NA WEBE  www.nsrv.sk  
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 OZNAMY PPA
 
 

Informácia o povinnosti registrácie žiadateľov o 
priame podpory v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. 
10 Október 2017 

PPA pripravila informáciu pre žiadateľov o poskytnutie 
priamych podpôr vo vzťahu k povinnostiam určeným 
zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“). 
Čítajte viac... 

Oznámenie pre žiadateľov o neprojektové opatrenia 
PRV SR 2014 – 2020 o zverejnení aktuálneho znenia 
Usmernenia MPRV SR k nariadeniu vlády SR č. 
75/2015 Z. z. 
05 Október 2017 

PPA zverejnila pre žiadateľov o podporu na neprojek-
tové opatrenia PRV SR 2014 – 2020 v časti Priame 
podpory/Usmernenia aktuálne znenie Usmernenia 
MPRV SR k niektorým ustanoveniam nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým ... 
Čítajte viac... 

Upresnenie k Zverejnenému zoznamu povinných 
príloh k 1. ŽoP pre podopatrenie 6.1 
04 Október 2017 

PPA zmenila  Formulár pre Oznámenie o splnení 
podmienky poskytnutia príspevku. 
Čítajte viac... 

 

 AKTUALITY MPRV SR 

Informácia o výzve 
10 Október 2017 

Európska komisia v Úradnom vestníku Európskej 
únie uverejnila Výzvu na predkladanie návrhov – 
„Podpora informačných opatrení týkajúcich sa 
spoločnej poľnohospodárskej politiky“ (SPP) na 
rok 2018 (2017/C 339/07) 
Čítajte viac... 

Zmeny v podmienkach oprávnenosti na platbu za 
greening – oblasti ekologického záujmu od roku 
2018 
06 Október 2017 

Európska komisia s cieľom posilniť ekologizačnú 
zložku priamych platieb, chrániť a zlepšovať bio-
diverzitu a zjednodušiť pravidlá pre platbu na 
poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu   
a životné prostredie (tzv. greening) pristúpila         
k viacerým úpravám podmienok oprávnenosti na 
túto platbu a to najmä pokiaľ ide o existenciu 
oblastí ekologického záujmu (OEZ), čo predstavuje 
jeden z povinných postupov v rámci platby za 
greening.  
Čítajte viac... 

Dvojaká kvalita je problém už tretiny členských 
krajín EÚ 
03 Október 2017 

Delegácie deviatich krajín Európskej únie rokovali 
v Bratislave o dvojakej kvalite potravín. Výsledky 
testov vo všetkých krajinách, ktoré ich už vykonali, 
potvrdili, že dvojaká kvalita potravín je vážnym 
problémom v strednej a východnej časti Európskej 
únie. 
Čítajte viac... 
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