
OZNAM PRE ÚSPEČNÝCH ŽIADATEĽOV Z PODOPATRENIA 6.1 PRV SR 2014 - 2020 

Vážení mladí farmári,  

stojíte na štartovacej čiare vášho projektu. Z dôvodu zmien v zmluvách o NFP oproti pôvodnej výzve v rámci 
podopatrenia 6.1, ako aj ostatných možností podpôr pre mladých poľnohospodárov, pripravujeme v spolupráci 
s ASYF školenie pre vás, aby ste boli v tomto projekte čo najúspešnejší. 

Keďže PPA nedisponuje niektorými údajmi o vás, dovolili sme si vytvoriť tento prieskum, aby sme školenie 
pripravili podľa cieľovej skupiny žiadateľov v podporených projektoch. 

Preto vás žiadame, aby ste vo vlastnom záujme vyplnili nižšie uvedený dokument čo najpravdivejšie. 
Na základe toho budeme vedieť zabezpečiť lektorov, ktorí vám budú vedieť všetky vaše otázky zodpovedať. 

Za účelom porovnania údajov v databáze schválených projektov PPA a zasielania dôležitých informácií, 
potrebujeme Vaše kontaktné údaje. 

Dotazník je určený len úspešným žiadateľom z podopatrenia 6.1 (tým, ktorí podpísali zmluvu). 

Formulár na vyplnenie.  
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12/2017 

NEWSLETTER 
Národnej siete rozvoja vidieka SR  

NA ÚVOD... 

Na začiatku školského roka sa vám opäť prihová-
rame prostredníctvom ďalšieho čísla Newslettera 
NSRV SR, v ktorom vám prinášame novinky zo slo-
venského vidieka, ale i prehľad udalostí konaných 
koncom augusta.  

I tento rok sme sa zúčastnili medzinárodnej 
poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy 
Agrokomplex. Návštevníci Expozície NSRV SR 
nachádzajúcej sa v pavilóne M2, si mohli prezrieť 
prezentáciu NSRV SR, vidieckych partnerov i regió-
nov Slovenska v zastúpení MAS/VSP.  

V rámci kultúrneho programu sa predstavili ľudo-

voumelecké súbory, uskutočnila sa zaujímavá 

módna prehliadka ľudových krojov, ktorá sympa-
tickým spôsobom prezentovala krásu a neobyčaj-
nosť ľudového oblečenia z viacerých regiónov 
Slovenska.  

Zároveň sa pódium NSRV SR na niekoľko chvíľ 
stalo miestom slávnostného vyhlásenia výsledkov 
súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP 
2017. 

Veríme, že sa všetci návštevníci cítili v našej 
spoločnosti skvelo. 

Váš tím NSRV SR 
 

 

 

 

V Expozícii NSRV SR panovala počas výstavy Agrokomplex 
príjemná atmosféra. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcL7fNKxu9NUyiXthhEQKmWa2VbpEOzt-JTv2AX-ZVLGVYUQ/viewform?c=0&w=1
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1440
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1441


  

 OZNAMY PPA
 
 

Otázky a odpovede k podopatreniu 7.4 
11 September 2017 

PPA uverejnila otázky a odpovede žiadateľov k podopa-
treniu 7.4 PRV SR 2014 – 2020. 
Čítajte viac... 

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov a 
prijímateľov z OP RH 2014 - 2020 
08 September 2017 

MPRV si Vás dovoľuje pozvať na seminár venovaný OP 
Rybné hospodárstvo 2014 - 2020, ktorý sa bude konať 
19. septembra 2017 v Agroinštitúte Nitra, š. p. 
Čítajte viac... 

Výzva pre uchádzačov na podanie žiadosti o 
pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 
2017/2018 
28 August 2017 

Výzva pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie 
maximálnej výšky pomoci pre školský rok 2017/2018 
v rámci školského programu časť A – školské ovocie 
a zelenina.  
Čítajte viac... 

Výzva pre uchádzačov na podanie žiadosti o 
pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 
2017/2018 
28 August 2017 

Výzva pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie 
maximálnej výšky pomoci pre školský rok 2017/2018 
v rámci školského programu  časť B – školské mlieko. 
Čítajte viac... 

Zoznam schválených žiadateľov v rámci školského 
programu – časť: Školské mlieko, na školský rok 
2017/2018 
28 August 2017 

Zoznam schválených žiadateľov v rámci školského 
programu – časť: Školské mlieko. 
Čítajte viac... 

Otázky a odpovede k Operačnému programu Rybné 
hospodárstvo 2014 – 2020 
28 August 2017 

PPA oznamuje žiadateľom podpory z Operačného 
programu Rybné hospodárstvo SR 2014 – 2020, že 
uverejnila otázky a odpovede žiadateľov. 
Čítajte viac... 

Otázky a odpovede k Usmerneniu č. 8/2017 časť 2 
28 August 2017 

PPA oznamuje žiadateľom podpory z PRV SR 2014 – 
2020, že uverejnila otázky a odpovede žiadateľov k 
Usmerneniu PPA č. 8/2017 časť 2 – Otázky a odpovede 
k verejnému obstarávaniu a obstarávaniu. 
Čítajte viac... 

 AKTUALITY MPRV SR 

Komunikácia Holandska v téme Fipronilu vo 
vajciach sa už nesmie zopakovať 
05 September 2017 

Je absolútne neakceptovateľné, že členský štát EÚ 
informuje ostatné krajiny o svojich nálezoch 
v oblasti bezpečnosti potravín s niekoľkomesač-
ným oneskorením, ako to v tomto prípade urobilo 
Holandsko. Takéto informačné vákuum si 
nemôžeme dovoliť, pretože sú tak ohrozovaní 
všetci obyvatelia EÚ. 
Ministri poľnohospodárstva rokovali o Fipronilovej 
kauze:  
- Potravinový systém rýchleho varovania je 
potrebné upraviť a zrýchliť  
- Posilnenie postavenia farmárov prostredníctvom 
nástrojov pre riadenie rizík po 2020 
Čítajte viac... 

Fipronil vo vajciach putuje krížom-krážom po 
Európe 
04 September 2017 

Holandské vajcia, nemecký spracovateľ, rakúsky 
alebo maďarský distribútor. Aj takýmto spôsobom 
sa dostávajú produkty s nadlimitným množstvom 
pesticídu fipronil na slovenský trh. 
Čítajte viac... 

Zelená Orava je už minulosťou 
04 September 2017 

Po centrálnej časti Tatier prichádza o zelenú farbu 
už aj ich oravská časť. Kým ešte pred piatimi rokmi 
sa tatranským lesníkom darilo aktívne chrániť 
aspoň lesy v oblasti Roháčov, dnes je ich stav 
alarmujúci. Lykožrútom napadnuté stromy 
pribúdajú každým dňom. Len Štátne lesy TANAP-u 
na území vo svojej správe momentálne odhadujú 
rozsah podkôrnikovej kalamity v oravskej časti 
národného parku na približne 20 000 metrov 
kubických. 
Čítajte viac... 

Dni svätého Huberta 2017 
04 September 2017 

Už 27.-krát sa v areáli svätoantonského kaštieľa 
konali počas prvého septembrového víkendu Dni 
svätého Huberta. 
Čítajte viac... 

Ministerka Matečná dočasne povedie aj rezort 
školstva 
31 August 2017 

Prezident SR Andrej Kiska dočasne poveril 
ministerku pôdohospodárstva  a rozvoja vidieka 
SR Gabrielu Matečnú od 1. septembra vedením 
rezortu školstva. 
Čítajte viac... 
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  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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NEWSLETTER NSRV SR  číslo 1 - 11/2017 

KALENDÁR UDALOSTÍ 

„Predajné zručnosti“ 
11 September 2017 

Vzdelávacia aktivita RA NSRV SR pre Banskobystrický 
kraj 
Hotel The Grand Vígľaš, Vígľaš 

Čítajte viac... 

Podpora vidieckych obcí z Programu rozvoja vidieka 
SR 2014 – 2020 a podmienky poskytnutia NFP 
13 September 2017 

Informačný seminár RA NSRV SR pre Nitriansky kraj 
Penzión Lipa, Tlmače 

Čítajte viac 

Pripravujeme v mesiacoch september - október 2017 
01 September – 31 Október 2017 

Pripravované aktivity Centrálnej jednotky 
a Regionálnych antén NSRV SR  

Čítajte viac... 

 

 REGISTRÁCIA PROJEKTOV
 

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

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

  

 


 OZNAMY PARTNEROV

 

 

Národný potravinový katalóg prinesie čerstvejšie                
a kvalitnejšie potraviny pre milión ľudí 

Národný potravinový katalóg ako unikátny elektronický 
nástroj verejného obstarávania umožní jednoduchý 
nákup kvalitných a bezpečných potravín od kvalifiko-
vaných dodávateľov. Zabezpečí: 

 menej administratívy, väčší výber potravín, 
čerstvosť, flexibilitu a pohodlie obstarávania 
pre verejných obstarávateľov. 

 väčšie možnosti pre lokálnych slovenských 
producentov potravín. 

 potenciálny dosah až milión ľudí, stravujúcich 
sa vo verejných inštitúciách. 

 eliminovanie nebezpečných potravín, ktoré 
„cestujú cez polovicu zemegule“. 

Čítajte viac... 
 
Tácka Tal -Ya 

Polypropylénové tácky, ktoré pokrývajú koreň rastliny, 
smerujú vodu a hnojivá priamo do koreňa, pričom 
chránia pôdu okolo koreňov od buriny a extrémnych 
teplôt. 
Čítajte viac... 
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