
SPOLUPRÁCA S REGIONÁLNYMI A INFORMAČNO-PORADENSKÝMI CENTRAMI  

Národná sieť rozvoja vidieka SR nadviazala spoluprácu s Informačno-poradenskými centrami (IPC) pre EŠIF. 
Gestorom    a koordinátorom Integrovanej siete informačno-poradenských centier je Centrálny koordinačný 
orgán, ktorý je jednou zo sekcií Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.  

Centrálny koordinačný orgán koordinuje činnosť siete, poradenstvo pre žiadateľov, prijímateľov a verejnosť 
poskytujú výhradne jednotlivé informačno-poradenské centrá v krajoch. Zoznam regionálnych IPC nájdete na 
webovej stránke Úradu vlády SR. 

Základom vzájomnej spolupráce je poskytovať poradenstvo pre klientov: 

- Regionálne antény NSRV SR budú prijímať klientov odporúčaných z IPC k problematike PRV SR 2014 – 

2020. 

- IPC budú prijímať klientov odporučených z RA NSRV SR, ktorí budú mať otázky ohľadom operačných 

programov z EŠIF. 
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9/2017 

NEWSLETTER 
Národnej siete rozvoja vidieka SR  

NA ÚVOD... 

Ukončili sme prvú pracovnú polovicu roka 2017, 
ktorá priniesla nielen veľa aktualít z MPRV SR, 
PPA, NSRV SR, ale i zaujímavostí a noviniek zo 
slovenského vidieka. Tie najdôležitejšie sme pre 
vás spracovali v 9. čísle NEWSLETTERA NSRV SR. 

Do pozornosti vám dávame, že hlasovanie 
v rámci súťaže „NAJKRAJŠIA FOTOGRAFIA 
Z ÚZEMIA MAS/VSP 2017“ bolo ukončené 06. 
07. 2017. 

Celkovo bolo udelených 3 748 "lajkov" a 
fotografia absolútneho víťaza súťaže sa pôvabne 
vyníma na titulnej strane tohto čísla (vpravo). 
Informácie o víťazoch všetkých siedmich 
kategórií  sa nachádzajú na strane č. 6 a prehľad 
fotografií umiestnených na 1. – 3. mieste 
nájdete na našej webovej stránke. 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a oceňovanie 
víťazov sa uskutoční počas kultúrneho programu 
NSRV SR na výstave AGROKOMPLEX 2017. 
Publikácia so súťažnými fotografiami VSP/MAS 
bude voľne dostupná návštevníkom Expozície 
NSRV SR v pavilóne M2. 

 

Váš tím NSRV SR 
 

 

 

 

Absolútny víťaz 7. ročníka súťaže „Najkrajšia fotografia z územia 
MAS/VSP“ s počtom "lajkov" 383 
Príspevok s názvom "Jarná radosť z Bojnej" 
Autor: Peter Marko  
OZ RADOŠINKA 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/893-sk/kontakty/
http://nsrv.sk/index.php?pl=3
http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1410


  

 OZNAMY PPA
 
 

Oznam pre žiadateľov 
06 Júl 2017 

PPA oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, ktorí predložili žiadosti o schvá-
lenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov Miestnych akčných skupín, číslo 
výzvy 21/PRV/2017, že pri prvotnej kontrole predložených žiadostí identifikovala vo viacerých prípadoch ako 
chýbajúcu prílohu k Stratégii CLLD kritériá pre výber projektov v rámci implementácie stratégie CLLD.  S cieľom 
dodržania termínu implementácie CLLD prostredníctvom miestnych akčných skupín vyplývajúceho z memoran-
da medzi vládou SR a Združením miest a obcí Slovenska upozorňujeme žiadateľov, že zo strany PPA im bude 
zaslaná výzva na doplnenie. 

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie mimoriadnej podpory pre určité druhy ovocia 
4 Júl 2017 
Príloha č. 2 k Rozhodnutiu č. 78/2017  
Čítajte viac... 
 
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOČASNEJ MIMORIADNEJ PODPORY PRE URČITÉ 
DRUHY OVOCIA A OZNAM PRE ŽIADATEĽOV 
4 Júl 2017 
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, 
oznamuje všetkým žiadateľom o poskytnutie mimoriadnej podpory ... 
Čítajte viac... 

Oznámenie k aktualizácii Príručky pre žiadateľa o poskytnutie z NFP  z PRV SR 2014 – 2020 
03 Júl 2017 

PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle 
PPA, v časti PPA/Podpory/Projektové podpory/PRV 2014-2020/Príručka pre žiadateľa aktualizovanú verziu č. 02 
Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020, vrátane príloh. 

Oznámenie k aktualizácii Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020 
03 Júl 2017 

PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle 
PPA, v časti PPA/Podpory/Projektové podpory PRV 2014-2020/Príručka pre prijímateľa aktualizovanú verziu č. 
02 Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020, vrátane príloh. 

Otázky a odpovede k podopatreniu 7.4 
30 Jún 2017 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, 
že na webovom sídle PPA uverejnila otázky a odpovede žiadateľov k podopatreniu 7.4 v časti PPA / Otázky-
odpovede / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Podopatrenie 7.4 

Oznámenie o zverejnení Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 9/2017 
29 Jún 2017 

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, 
že zverejnila na webovom sídle PPA ( v časti  PPA/Hlavná ponuka a podpory/ Projektové podpory /PRV 2014-
2020/Usmernenia PPA ) Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 9/2017 k uplatňovaniu korekcií 
pri verejnom obstarávaní a obstarávaní, vrátane všetkých jeho príloh. 

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 10/2017 
29 Jún 2017 

PPA uverejnila na svojej webovej stránke Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 10/2017 
k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania/obstarávania tovarov, stavebných prác 
a služieb financovaných z PRV 2014 - 2020 s prílohami čestného vyhlásenia. 
Čítajte viac... 

 

 

http://www.apa.sk/aktuality/oznam-pre-ziadatelov/8347
http://www.apa.sk/aktuality/oznam-pre-ziadatelov/8347
http://www.apa.sk/aktuality/prirucka-pre-ziadatelov-o-poskytnutie-mimoriadnej-podpory-pre-urcite-druhy-ovocia/8349
http://www.apa.sk/aktuality/prirucka-pre-ziadatelov-o-poskytnutie-mimoriadnej-podpory-pre-urcite-druhy-ovocia/8349
http://www.apa.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-docasnej-mimoriadnej-podpory-pre-urcite-druhy-ovocia-a-oznam-pre-ziadatelov/8348
http://www.apa.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-docasnej-mimoriadnej-podpory-pre-urcite-druhy-ovocia-a-oznam-pre-ziadatelov/8348
http://www.apa.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-docasnej-mimoriadnej-podpory-pre-urcite-druhy-ovocia-a-oznam-pre-ziadatelov/8348
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-k-aktualizacii-prirucky-pre-ziadatela-nenavratneho-financneho-prispevku-z-prv-sr-2014-2020/8346
http://www.apa.sk/prv-2014-2020-prirucka-pre-ziadatela/prirucka-pre-ziadatela-nfp/8345
http://www.apa.sk/prv-2014-2020-prirucka-pre-ziadatela/prirucka-pre-ziadatela-nfp/8345
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-k-aktualizacii-prirucky-pre-prijimatela-nenavratneho-financneho-prispevku-z-prv-sr-2014-2020/8344
http://www.apa.sk/prirucka-pre-prijimatela/prirucka-pre-prijimatela-nfp/8343
http://www.apa.sk/prirucka-pre-prijimatela/prirucka-pre-prijimatela-nfp/8343
http://www.apa.sk/faq-podopatrenie-7-4
http://www.apa.sk/faq-podopatrenie-7-4
http://www.apa.sk/faq-podopatrenie-7-4
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-zverejneni-usmernenia-podohospodarskej-platobnej-agentury-c-9-2017/8338
http://www.apa.sk/usmernenia-ppa
http://www.apa.sk/aktuality/usmernenie-podohospodarskej-platobnej-agentury-c-10-2017/8335
http://www.apa.sk/aktuality/usmernenie-podohospodarskej-platobnej-agentury-c-10-2017/8335


  

 OZNAMY PPA
 
 

Oznámenie o zmene sídla RP PPA Poprad 
29 jún 2017 

PPA oznamuje, že od 01. 07. 2017 Regionálne pracovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Poprade sídli 
na adrese Kežmarská 9, 058 01 Poprad (budova SPP, a.s.) Uvedená adresa platí aj pre korešpondenciu. 

Oznámenie o zverejnení Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 
29 Jún 2017 

PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle 
PPA  v časti  PPA / Hlavná ponuka a podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Usmernenia PPA) 
Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb 
financovaných z PRV SR 2014 – 2020, vrátane príloh Záznamu z vyhodnotenia ponúk – písomné oslovenie 
a zverejnenie v tlači. 
Čítajte viac... 

Oznámenie k aktualizácii Usmernenia č. 2/2015  
28 Jún 2017 

PPA  oznamuje, že došlo k aktualizácii Usmernenia č.2/2015 k oprávnenosti výdavkov na hmotné aktíva 
v súvislosti s použitým majetkom, k výške investície a výpočtu limitu oprávnených výdavkov na pozemky 
a budovy pre výzvu č. 7/PRV/2015 a výzvu č. 8/PRV/2015. 

Oznámenie o aktualizácii výzvy č. 21/PRV/2017 
23 Jún 2017 

PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom 
sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 19 / Podopatrenie 
19.2 / 21/PRV/2017 výzvu pre Opatrenie 19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, podopatre-
nie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, číslo 
výzvy 21/PRV/2017. 
Čítajte viac... 

Výzva č. 21/PRV/2017 
23 Jún 2017 

PPA uverejnila na svojej webovej stránke 3. aktualizáciu Výzvy č. 21/PRV/2017 - Výzva na predkladanie žiadostí 
o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov Miestnych akčných skupín, 
Metodický pokyn na spracovanie stratégie CLLD s prílohou Personálna Matica MAS, Systém riadenia CLLD 
v znení dodatku 6 BSZ a  SZ a Tabuľku základnej alokácie verejno-súkromného partnerstva. 
Čítajte viac... 

Najčastejšie nedostatky a chyby pri administrovaní žiadostí o platbu na neprojektové opatrenia Programu 
rozvoja vidieka 
21 Jún 2017 
PPA uverejnila na svojej webovej stránke dokument, kde si dovoľuje upozorniť žiadateľov, ktorí žiadajú  o platby 
na neprojektové opatrenia Programu rozvoja vidieka na najčastejšie nedostatky a chyby na žiadostiach. 
Čítajte viac... 

Oznámenie pre žiadateľov o uznanie organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore ovocie 
a zelenina 
16 Jún 2017 

PPA oznamuje všetkým žiadateľom o uznanie organizácií výrobcov a združenia organizácií výrobcov (ďalej len 
„žiadateľ o uznanie OV/ZOV“), že na základe aktualizovanej príručky pre žiadateľa ... 
Čítajte viac... 

Príručka pre žiadateľov - Uznávanie organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov 
16 Jún 2017 
PPA uverejnila na svojej webovej stránke Príručku pre žiadateľov - Uznávanie organizácií výrobcov a Žiadosť 
o uznanie organizácie výrobcov. 
Čítajte viac...  

 

http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-zmene-sidla-rp-ppa-poprad/8329
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-zverejneni-usmernenia-podohospodarskej-platobnej-agentury-c-8-2017/8331
http://www.apa.sk/usmernenia-ppa/usmernenie-ppa-c-8-2017/8330
http://www.apa.sk/index.php?navID=529&ofs1=0
http://www.apa.sk/index.php?navID=529&ofs1=0
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-aktualizacii-vyzvy-c-21-prv-2017/8324
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-aktualizacii-vyzvy-c-21-prv-2017/8324
http://www.apa.sk/aktuality/vyzva-c-21-prv-2017/8323
http://www.apa.sk/aktuality/vyzva-c-21-prv-2017/8323
http://www.apa.sk/aktuality/najcastejsie-nedostatky-a-chyby-pri-administrovani-ziadosti-o-platbu-na-neprojektove-opatrenia-programu-rozvoja-vidieka/8321
http://www.apa.sk/aktuality/najcastejsie-nedostatky-a-chyby-pri-administrovani-ziadosti-o-platbu-na-neprojektove-opatrenia-programu-rozvoja-vidieka/8321
http://www.apa.sk/aktuality/najcastejsie-nedostatky-a-chyby-pri-administrovani-ziadosti-o-platbu-na-neprojektove-opatrenia-programu-rozvoja-vidieka/8321
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-pre-ziadatelov-o-uznanie-organizacii-vyrobcov-a-zdruzeni-organizacii-vyrobcov-v-sektore-ovocie-a-zelenina/8318
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-pre-ziadatelov-o-uznanie-organizacii-vyrobcov-a-zdruzeni-organizacii-vyrobcov-v-sektore-ovocie-a-zelenina/8318
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-pre-ziadatelov-o-uznanie-organizacii-vyrobcov-a-zdruzeni-organizacii-vyrobcov-v-sektore-ovocie-a-zelenina/8318
http://www.apa.sk/aktuality/prirucka-pre-ziadatelov-uznavanie-organizacii-vyrobcov-a-zdruzeni-organizacii-vyrobcov/8317
http://www.apa.sk/aktuality/prirucka-pre-ziadatelov-uznavanie-organizacii-vyrobcov-a-zdruzeni-organizacii-vyrobcov/8317


 AKTUALITY MPRV SR 

Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR úspešne ukončil programové obdobie 2007-2013 
07 Júl 2017 

Programy cezhraničnej spolupráce majú za sebou mimoriadne úspešné programové obdobie 2007 – 2013. Všet-
ky operačné programy zamerané na rozvoj prihraničia dosiahli viac ako 90 % úspešnosť. Medzi najúspešnejšie 
patrí program Cezhraničná spolupráca SR-ČR s 321 zazmluvnenými projektmi v hodnote vyše 100,5 mil. €. 

Zmena strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, verzia 2.0/2.1 
07 Júl 2017 

MPRV SR oznamuje, že zmena strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 
2020, verzia 2.0/2.1“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prístupná na webovom sídle Ministerstva 
pôdohospodárska a rozvoja vidieka SR a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR  
http://www.enviroportal.sk . Stanoviská verejnosti k oznámeniu o zmene strategického dokumentu  „Integro- 
vaný regionálny operačný program 2014 – 2020, verzia 2.0/2.1“ je možné písomne doručiť do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia 
Čítajte viac... 

Regióny môžu požiadať o príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd 
a kanalizáciu 
06 Júl 2017 

MPRV SR vypísalo novú eurofondovú výzvu, ktorá je zameraná na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie 
odpadových vôd a kanalizáciu. Vyčlenených je 55 miliónov eur. 
Čítajte viac... 

Hodnota mlieka je v jeho čerstvosti 
30 Jún 2017 

Spotreba mlieka na obyvateľa stúpa, v tomto roku sa predpokladá jej medziročný nárast až o takmer 10 kg. 
Mlieko je pritom jedna z najdôležitejších zložiek výživy. Zdôraznila to aj ministerka Gabriela Matečná počas 
návštevy Tatranskej mliekarne v Kežmarku, ktorá skupuje mlieko výlučne od slovenských farmárov. 
Čítajte viac... 

Ponuky možnosti absolvovania odbornej prípravy študentov 
30 Jún 2017 

Ponuka stáží pre študentov v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva. Ponuka je pravidelne aktualizovaná,      
s možnosťou stáže v podnikoch na celom Slovensku. 
Čítajte viac... 

Spolupráca so spoločnosťou Lidl otvára slovenským dodávateľom nové možnosti exportu 
28 Jún 2017 

Nárast slovenských dodávateľov o viac ako 13 % a posilnenie vzájomného dialógu. To je výsledok konštruktívnej 
spolupráce s obchodným reťazcom Lidl. 
Čítajte viac... 

Spojený program Školské mlieko, ovocie a zelenina prinesie i návštevu fariem a sadov, v ponuke aj bezlaktó-
zové variácie mlieka 
28 Jún 2017 

Deti a žiaci vo vzdelávacích zariadeniach sa majú na čo tešiť. Od nového školského roku ich čakajú pestrejšie 
školské desiaty, ku ktorým pribudnú zaujímavé sprievodné a vzdelávacie aktivity. To všetko v rámci nového 
spoločného programu Školské mlieko a Školské ovocie a zelenina, ktorého sme gestorom. 
Čítajte viac... 

Významná zmena: zviera už nebude vec 
26 Jún 2017 

Zavádzame významné legislatívne zmeny zamerané na ochranu zvierat. V rámci novely zákona o veterinárnej 
starostlivosti meníme doterajšiu definíciu zvieraťa, vytvárame systémové opatrenia proti množiteľom psov, 
posilňujeme práva veterinárnych inšpektorov a znemožníme zneužívanie zvierat v cirkusoch. 
Čítajte viac... 

 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=11836
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=11832
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=11832
http://www.enviroportal.sk/
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=11832
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=11832
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=11822
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=11822
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=11822
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=11809
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=11809
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=10572
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=10572
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=11794
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=11794
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=11792
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=11792
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=11792
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=11783
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=11783


    KALENDÁR UDALOSTÍ 

Pripravujeme v mesiacoch júl a august 2017 
07 Júl 2017 

Pripravované aktivity Centrálnej jednotky a Regionálnych antén NSRV SR v letných mesiacoch. 

Čítajte viac... 

  

 

 AKTUALITY MPRV SR 

Podporíme chov sladkovodných rýb na Slovensku 
26 Jún 2017 

Spúšťame podporu chovu sladkovodných rýb na Slovensku. Prostredníctvom Operačného programu Rybné 

hospodárstvo 2014 - 2020 podporíme produktívne investície do akvakultúry zamerané na budovanie nových a 

modernizáciu existujúcich akvakultúrnych prevádzok, zlepšenie životných podmienok v chove rýb či zvýšenie 

kvality produktov z rýb. Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila 8 výziev v tejto oblasti v celkovej sume 

6,4 milióna eur. 

Čítajte viac... 

V mestách pribudnú nízkopodlažné ekologické vozidlá MHD 
20 Jún 2017 

Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, to je cieľom novej eurofondovej 

výzvy. 

Čítajte viac... 

Výstavu Múzea vo Svätom Antone už obdivujú v hlavnej budove Svetovej obchodnej organizácie 
20 Jún 2017 

Krásna zbierka Múzea vo Svätom Antone „Tajomné grafiky“ sa opäť dostala do zahraničia. Všade zaznamenala 

veľký úspech, najnovšie sa panoramatickými pohľadmi na významné európske veľkomestá zo začiatku 18. sto-

ročia kochajú vo Švajčiarsku. 

Čítajte viac... 

Celoeurópska legislatíva je v boji proti nekalým obchodným praktikám nevyhnutná 
19 Jún 2017 

Nekalé obchodné praktiky zo strany obchodných nadnárodných spoločností vážne ohrozujú európskych poľno-

hospodárov i spracovateľov. Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dnes vystúpila na pôde Výboru 

pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Európskeho parlamentu v rámci iniciatívy boja proti nekalým obchod-

ným praktikám v potravinovom dodávateľskom reťazci. 

Čítajte viac... 

Popradská konzerváreň Tatrakon rozširuje výrobu a vytvorí nové pracovné miesta 
16 Jún 2017 

Popradská konzerváreň Tatrakon plánuje rozšírenie výroby a prijatie nových zamestnancov. Keďže pri výrobe 

svojich produktov podporuje slovenských prvovýrobcov, ide tak o dobrú správu aj pre slovenských poľnohospo-

dárov. Ministerka Gabriela Matečná navštívila výrobný závod spoločnosti a s vedením firmy diskutovala o vyu-

žívaní inovácií pri spracovaní slovenských potravinárskych výrobkov a dodávateľsko-odberateľských vzťahoch. 

Čítajte viac... 

Zvyšujeme podporu exportu slovenských potravín 
16 Jún 2017 

Ideme podporovať účasť slovenských producentov potravín na medzinárodných výstavách s cieľom zvýšiť 

export slovenských potravinárskych produktov do zahraničia. Ministerka Gabriela Matečná aj pri tejto 

príležitosti navštívila firmu Tekmar zameranú na funkčné müsli tyčinky, ktorej produkcia je zameraná na export 

do 35 krajín sveta. 

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.  
 

 

SME NA WEBE  www.nsrv.sk  

 
NEWSLETTER NSRV SR  číslo 1 - 8/2017 

 SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU FOTOGRAFIU            

Z ÚZEMIA MAS/VSP 2017 

Víťazi v jednotlivých kategóriách (s uvedením názvu 
fotografie, mena autora, názvu OZ, ktoré ju do súťaže 
prihlásilo a s počtom „lajkov“) 

NAŠA PRÍRODA 

Dedinka v údolí“ - Anna Kočibalová - Občianske združenie 
Stredný Liptov 
počet „lajkov“: 185 

 
NAŠI ĽUDIA 

„Zemepáni so sliačanskou chriapou“ - Anna Kočibalová - 
Občianske združenie Stredný Liptov 
počet „lajkov“: 80 

 
NAŠE TRADÍCIE 

„Sliačanský furman“ - Nikola Škutová - Občianske 
združenie Stredný Liptov 
počet „lajkov“: 92 
 

NAŠA BUDÚCNOSŤ  

„Jarná radosť z Bojnej“- Peter Marko - OZ RADOŠINKA 
počet „lajkov“: 383 

 
NAŠE NAJ 

„Na rybách“ - Petronela Vargová - Miestna akčná 
skupina MALOHONT 
počet „lajkov“: 181 

 
ŽIVOT V NAŠEJ MAS/VSP  

„Sadenie mája“ - Anna Kočibalová - Občianske združenie 
Stredný Liptov 
počet „lajkov“: 87  

 
NAŠE KROJE  

„Klenovská nevesta“ - Petra Rapčanová - Miestna akčná 
skupina MALOHONT 
počet „lajkov“: 280  

 
 
Víťazom a umiestneným srdečne gratulujeme. Všetkým 
účastníkom súťaže veľmi pekne ďakujeme za nádherné 
fotografie. 

Tešíme sa na osobné stretnutie s Vami v Expozícii NSRV SR 
počas konania výstavy Agrokomplex 2017 a veríme, že nám 
zachováte priazeň i v nasledujúcom ročníku súťaže. 
 

  

 
 

 

 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 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 
07 Júl 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... 

  

 

mailto:arvi@arvi.sk
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=12&article=59
http://www.nsrv.sk/
https://www.facebook.com/N%C3%A1rodn%C3%A1-sie%C5%A5-rozvoja-vidieka-194113667274680/
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=78
http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1410
https://www.facebook.com/pg/N%C3%A1rodn%C3%A1-sie%C5%A5-rozvoja-vidieka-194113667274680/photos/?tab=albums
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1240
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1240
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1240
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1240
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=87&article=1409
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=87&article=1409
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=87&article=1409

