
Otázky a odpovede k výzve č. 21/PRV/2017 - časť č. 2 a časť č. 1 
23 a 29 Máj 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 dáva na vedomie 
žiadateľom otázky a odpovede (FAQ) k výzve č. 21/PRV/2017. 
Čítajte viac... 

Oznámenie k výzve 21/PRV/2017 podopatrenia 19.2 
22 Máj 2017 
PPA oznamuje, že došlo k vydaniu Usmernenia Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 
k postupu schvaľovania stanov verejno-súkromných partnerstiev ako žiadateľov v rámci výzvy 21/PRV/2017 
podopatrenia 19.2. 
Čítajte viac... 
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Zintenzívňujeme boj proti špekulantom s prenájmom pôdy 
31 Máj 2017 

Pripravujeme novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných 
pozemkov. Novela je ďalším krokom agrorezortu k zvýšenej ochrane pôdy pred špekulantmi. 

Čítajte viac... 

Vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre predajcov 
31 Máj 2017 

Odborné vzdelávanie  v oblasti prípravkov na ochranu rastlín  vyplýva  z § 32 zákona NR SR č. 405/2011 Z. z. 
o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov 
a  vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 492/2011 Z. z. o odbornom vzdelávaní 
v oblasti prípravkov na ochranu rastlín. 
Čítajte viac... 

Informačný seminár GSAA 
31 Máj 2017 

MPRV SR  a  NPPC -  Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy  v spolupráci s Agroinštitútom Nitra, š. p. 
realizujú informačné semináre k aplikácii GSAA. 
Čítajte viac... 
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Oznámenie PPA zo dňa 31. 05. 2017 k opatreniu 16 PRV SR 
2014 - 2020 
31 Máj 2017 

PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja 
vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle 
výzvu pre opatrenie 16 –  Spolupráca, podopatrenie 16.4  – 
Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi 
subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji 
krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na 
propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s 
rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych 
trhov, číslo výzvy 11/PRV/2015. 
Čítajte viac... 

Výzva č. 22/PRV/2017 na Opatrenie 7, podopatrenie 7.4 
31 Máj 2017 

PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja 
vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila na webovom sídle 
výzvu č. 22/PRV/2017 na Opatrenie 7 – Základné služby a 
obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4 – 
Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 
rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke 
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej 
infraštruktúry 
Čítajte viac... 

Oznámenie PPA zo dňa 31. 05. 2017 k OP RH 
31 Máj 2017 

PPA zverejnila na webovom sídle Výzvy na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 
2020 pre Opatrenie  2.2.1 a Opatrenie  2.3.1  
Čítajte viac... 

Výzva pre uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, 
zeleniny a výrobkov z nich v rámci školského programu 
pre školský rok 2017/2018 
31 Máj 2017 

PPA vyzýva všetkých uchádzačov o zabezpečovanie dodáv-
ky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci školského 
programu  pre školský rok 2017/2018 na predkladanie 
žiadostí o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a 
výrobkov z nich do škôl v školskom roku 2017/2018 od 1. 
júna 2017 do 30. júna 2017. 

Čítajte viac... 

Zlepšenie služieb PPA – Prieskum spokojnosti 
29 Máj 2017 

PPA realizuje prieskum spokojnosti. Vyplnenie dotazníka 
nezaberie viac než 5 minút. 

Čítajte viac ... 

Žiadosť o vyplatenie pomoci pre včelárstvo na podporný 
rok 2016/2017 
01 Jún 2017 

Čítajte viac ... 

 

    
Na farmu Hiadlovských za vínom 
09  - 10 Jún 2017 

Rodinná farma Hiadlovských v spolupráci 
s NSRV SR pre Banskobystrický kraj Vás pozý-
vajú na  podujatie  „Na farmu Hiadlovských za 
vínom", ktoré sa koná v Slovenskej Ľupči. 

Čítajte viac... 

Pripravujeme v mesiaci jún 2017 
31 Máj 2017 

Pripravované aktivity Centrálnej jednotky 
a Regionálnych antén NSRV SR  

Čítajte viac... 

  

 

 
Registrácia konečných prijímateľov 
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 
do Národnej siete rozvoja vidieka  pre 
opatrenia 4.1, 4.2, 6.4.  Zaregistrovať projekt 
je možné vyplnením Registračného formulára 
pre príslušné podopatrenie. 

Databáza projektov je v štádiu prípravy. 

Čítajte viac... 

  

 

 
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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