
21 Apr 2017 

V súvislosti so zverejnením Dodatku č. 4 k Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre progra-
mové obdobie 2014 - 2020, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poverilo NSRV SR organizáciou 
vzdelávacích aktivít pre verejno-súkromné partnerstvá (MAS/VSP) na regionálnej úrovni. 

Zároveň poverilo Národnú sieť rozvoja vidieka SR zozbieraním podnetov a otázok k Dodatku č. 4 Systému 
riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020. Všetky informácie získané 
zdola, t.j. od verejno-súkromných partnerstiev pre Riadiaci orgán, komunikuje výhradne a výlučne NSRV SR, 
ktorá je kontaktným bodom pre všetky VSP na Slovensku. 

Národná sieť rozvoja vidieka SR prostredníctvom Regionálnych antén pre dané kraje a regióny v rámci celého 
Slovenska pripravuje v dňoch 9. 05. – 12. 05.2017 školenia k zmenám Systému Riadenia CLLD pre programové 
obdobie 2014 – 2020 a taktiež k pripravovanej výzve k získaniu štatútu MAS za účasti Riadiaceho orgánu.  

Termín: 09.5.2017 
Miesto konania: HOTEL MLYN, Mlynská ulica 10, 919 26 Zavar 
Čas: 9.30 – 12.30 hod. 
Účastníci: VSP/MAS z dvoch krajov: Bratislavský kraj a Trnavský kraj  

Termín: 11.05.2017 
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, š.p., Konferenčná miestnosť A1, Akademická 4, 949 01 Nitra  
Čas: 9.30 – 12.30 hod. 
Účastníci: VSP/MAS z dvoch krajov: Nitriansky kraj a Trenčiansky kraj 

Termín: 11.05.2017 
Miesto konania:  Hotel LUX, Námestie Slobody 2, 974 01 Banská Bystrica  
Čas: 9.00 – 12.00 hod. 
Účastníci: VSP/MAS z dvoch krajov: Žilinský kraj a Banskobystrický kraj 
Termín: 12.05.2017 

Miesto konania:  Magistrát mesta Košice (malá zasadačka), Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice  
Čas: 8.30 – 11.30 hod. 
Účastníci: VSP/MAS z dvoch krajov: Prešovský kraj a Košický kraj 

Čítajte viac... 

Prinášame Vám už piate číslo nášho spravodajského 
formátu NEWSLETTER NSRV SR. V ČÍSLE PRINÁŠAME...
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Výzva č. 21/PRV/2017 - podopatrenie 19.2 – Podpora        
na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho 
rozvoja vedeného komunitou 
02 Máj 2017 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory      
na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na 
výstavách 
02 Máj 2017 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory      
na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej 
evidencie 
02 Máj 2017 

Výzva na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie podpory na kontrolu úžitkovosti, testovanie 
a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat 
28 Apr 2017 

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory         
na lesnícke opatrenia 
25 Apr 2017 

Oznámenie PPA o predkladaní žiadostí o priame podpory 
na zvieratá na rok 2017 
25 Apr 2017 

Výzva PPA na predkladanie žiadostí o podporu na reštruk-
turalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2017 - 2018 
20 Apr 2017 

Výzva PPA na predkladanie žiadostí o podporu na poiste-
nie úrody pre rok 2017 
20 Apr 2017 

Oznámenie PPA o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov 
mlieka 
19 Apr 2017 

 

 

    
Školenie pre VSP/MAS 
3 Máj 2017 

Školenia k zmenám Systému Riadenia CLLD 
pre programové obdobie 2014 – 2020 

Čítajte viac... 

Pripravujeme v mesiaci máj 2017 

3 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. 

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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Podpora OECD pre agrárnu vedu pokračuje 
25 Apr 2017 

OECD zverejnila výzvu pre individuálne vedecké štipendiá     
a sponzorovanie vedeckých konferencií na rok 2018. 

Čítajte viac... 

Lesy sú pre život na Zemi nenahraditeľné, našou úlohou     

je chrániť ich 

24 Apr 2017 

Deň Zeme nám pripomína, že zemské zdroje nie sú 
nevyčerpateľné, zhodli sa ministri pôdohospodárstva, 
obrany a školstva. S deťmi zo základných škôl vysadili 
stromy v rámci celoslovenskej akcie „Zasadil som strom“. 

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.  

 

 www.nsrv.sk  
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