
18 Apr 2017 

Pozývame miestne akčné skupiny a verejno-súkromné partnerstvá na Slovensku, zapojiť sa do siedmeho 
ročníka súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP“. Ponúkame Vám možnosť prezentovať Vaše 
územie v obrazovej podobe. Je to príležitosť, čo najlepšie zachytiť a predstaviť v obraze to, čo je vo Vašej 
MAS/VSP zaujímavé, originálne alebo výnimočné. V rámci súťaže sú vyhlásené nasledujúce tematické 
kategórie: 

1.  Naša príroda  krajina, v ktorej sa územie MAS/VSP nachádza a jej prírodné krásy, bohatstvo, 
úkazy a zaujímavosti  

2.  Naši ľudia  obyvatelia z územia MAS/VSP, ľudia z územia MAS/VSP vytvárajúci hodnoty  

3.  Naše tradície  remeslá, tradičné jedlá a produkty, ľudové umenie reprezentujúce územie 
MAS/VSP  

4.  Naša budúcnosť  deti a mládež a ich aktivity  

5.  
6.  

Naše „naj“  
Život v našej MAS/VSP  

pamätihodnosti, kultúrne dedičstvo, turistické atrakcie nachádzajúce sa v území 
MAS/VSP  
aktivity a činnosti, ktoré sa uskutočňujú v MAS/VSP  

7.  Naše kroje  ľudové oblečenie (odev) v rôznych krojových prevedeniach určené na slávnostné 
príležitosti, ako aj na všedný deň  

Čítajte viac... 
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Prešli dva týždne a opäť tu máme nové číslo 
nášho spravodajského formátu NEWSLETTER 
NSRV SR, ktoré prináša aktuálne informácie 
z MPRV SR, PPA, NSRV SR a zaujímavosti zo 
slovenského vidieka. 

Dávame Vám do pozornosti i náš facebookový 
profil, v ktorom zverejňujeme dôležité informácie 
a pozvánky na aktuálne podujatia. Buďte prvý z 
priateľov, komu sa to páči.  

Váš tím NSRV SR 
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PPA začala rozposielať rozhodnutia pre mladých 
farmárov 
12 Apr 2017 

PPA dokončila vyhodnocovanie projektov opatrenia 
„Mladý farmár“ Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 
a začala rozposielať rozhodnutia uchádzačom o nenávrat-
ný finančný príspevok vo výške 50 000 eur. 

Čítajte viac... 

Predkladanie jednotných žiadostí o priame podpory 
11 Apr 2017 

PPA spúšťa predkladanie jednotných žiadostí o priame 
podpory na rok 2017. Žiadatelia ich môžu predkladať od 
10. apríla do 15. mája tohto roku. 

Čítajte viac... 

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY č. 20/PRV/2016 
6 Apr 2017 

PPA ako poskytovateľ pre  PRV SR 2014 – 2020 oznamuje, 
že dňa 06. 04. 2017 zrušila Výzvu na predkladanie žiadostí 
o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného 
komunitou a udelenie štatútov MAS. 

Čítajte viac... 

Oznámenie o aktualizácii výzvy pre podopatrenie 4.1 

6 Apr 2017 

PPA oznamuje príjemcom podpory z PRV SR 2014 – 2020, 
že aktualizovala na webovom sídle výzvu pre Opatrenie  4 
Investície do hmotného majetku - časť A) Investície do 
hmotného majetku prispievajúce k zlepšeniu konkurencie-
schopnosti, využívania vody a OZE v poľnohospodárstve. 

Čítajte viac... 

Oznámenie pre žiadateľov OPRH 2014 - 2020   
o priebežnej aktualizácii voľnej časti indikatívnej alokácie 
na jednotlivé výzvy 
3 Apr 2017 

PPA oznamuje, že v rámci jednotlivých výziev OPRH 2014 -
2020 bude priebežne aktualizovať voľnú časť indikatívnej 
alokácie na jednotlivé výzvy. 

Čítajte viac... 

Oznámenie o zverejnení prílohy č. 4 k ŽoP - podopatrenie 
8.5 
3 Apr 2017 

PPA zverejnila Prílohu č. 4 k ŽoP – zoznam povinných 
príloh k daného podopatreniu. 

Čítajte viac... 

Informácie o žiadostiach a podporách 
3 Apr 2017 

PPA v rámci plánu transparentnosti a prísnej kontroly 
oprávnenosti výdavkov pristúpila k zverejňovaniu 
informácií o všetkých druhoch poskytovaných podpôr.  

Čítajte viac... 

 

    
Informačný seminár LEADER a komunitný rozvoj 
pre programové obdobie 2014 - 2020
28 Apr 2017  

Hraň – Košický kraj 
Čítajte viac... 

Praktický seminár o aplikácii GSAA (geopriesto-
rová žiadosť o podporu) 
27 Apr 2017 

Prešov – Prešovský kraj 
Čítajte viac... 

Praktické riešenie GSAA 
26 Apr 2017 

Stupava – Bratislavský kraj 
Čítajte viac 

PRÁCA V APLIKÁCII GSAA (Geopriestorová 
žiadosť o podporu) 
26 Apr 2017 

Ždaňa – Košický kraj 
Čítajte viac 

Regionálny informačný deň pre poľnohospo-
dárov 
21 Apr 2017 

Trenčianska Turná – Trenčiansky kraj 
Čítajte viac 

Praktické riešenie GSAA 
20 Apr 2017 

Modra – Bratislavský kraj 
Čítajte viac 

Pripravujeme v mesiaci apríl 2017 

20 Apr 2017 

Pripravované aktivity Centrálnej jednotky 
a Regionálnych antén NSRV SR  

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  

 

 

 
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... 

Zoznam  projektov financovaných z Osi 3 a Osi 4 
PRV SR 2007 – 2013.  

Čítajte viac... 

 

http://www.apa.sk/aktuality/ppa-zacala-rozposielat-rozhodnutia-v-opatreni-pre-mladych-farmarov/8181
http://www.apa.sk/aktuality/ppa-zacala-rozposielat-rozhodnutia-v-opatreni-pre-mladych-farmarov/8181
http://www.apa.sk/aktuality/ppa-zacala-rozposielat-rozhodnutia-v-opatreni-pre-mladych-farmarov/8181
http://www.apa.sk/aktuality/ppa-zacala-rozposielat-rozhodnutia-v-opatreni-pre-mladych-farmarov/8181
http://www.apa.sk/aktuality/podohospodarska-platobna-agentura-odstartovala-predkladanie-jednotnych-ziadosti-o-priame-podpory-na-rok-2017/8180
http://www.apa.sk/aktuality/podohospodarska-platobna-agentura-odstartovala-predkladanie-jednotnych-ziadosti-o-priame-podpory-na-rok-2017/8180
http://www.apa.sk/aktuality/podohospodarska-platobna-agentura-odstartovala-predkladanie-jednotnych-ziadosti-o-priame-podpory-na-rok-2017/8180
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-zruseni-vyzvy-c-20-prv-2016/8165
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-zruseni-vyzvy-c-20-prv-2016/8165
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-zruseni-vyzvy-c-20-prv-2016/8165
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-zruseni-vyzvy-c-20-prv-2016/8165
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-aktualizacii-vyzvy-pre-opatrenie-4-podopatrenie-4-1/8164
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-aktualizacii-vyzvy-pre-opatrenie-4-podopatrenie-4-1/8164
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-pre-ziadatelov-oprh-2014-2020-o-priebeznej-aktualizacii-volnej-casti-indikativnej-alokacie-na-jednotlive-vyzvy/8153
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-pre-ziadatelov-oprh-2014-2020-o-priebeznej-aktualizacii-volnej-casti-indikativnej-alokacie-na-jednotlive-vyzvy/8153
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-pre-ziadatelov-oprh-2014-2020-o-priebeznej-aktualizacii-volnej-casti-indikativnej-alokacie-na-jednotlive-vyzvy/8153
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-pre-ziadatelov-oprh-2014-2020-o-priebeznej-aktualizacii-volnej-casti-indikativnej-alokacie-na-jednotlive-vyzvy/8153
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-pre-ziadatelov-oprh-2014-2020-o-priebeznej-aktualizacii-volnej-casti-indikativnej-alokacie-na-jednotlive-vyzvy/8153
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-pre-ziadatelov-oprh-2014-2020-o-priebeznej-aktualizacii-volnej-casti-indikativnej-alokacie-na-jednotlive-vyzvy/8153
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-zverejneni-prilohy-c-4-k-zop-pre-opatrenie-8-5/8152
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-zverejneni-prilohy-c-4-k-zop-pre-opatrenie-8-5/8152
http://www.apa.sk/index.php?navID=583&ofs1=0
http://www.apa.sk/index.php?navID=583&ofs1=0
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-zverejneni-prilohy-c-4-k-zop-pre-opatrenie-8-5/8152
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-zverejneni-prilohy-c-4-k-zop-pre-opatrenie-8-5/8152
http://www.apa.sk/ziadosti-a-podpory
http://www.apa.sk/ziadosti-a-podpory
http://www.apa.sk/ziadosti-a-podpory
http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1326
http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1326
http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1326
http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1326
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1322
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1322
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1322
http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1329
http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1329
http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1317
http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1317
http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1317
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1323
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1323
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1323
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1323
http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1328
http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1328
http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1328
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=5
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=5
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=5
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=5
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=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=47


 

 
 

 

Čítajte viac... 

 
Čítajte viac... 

 
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  

 

 

Národná sieť rozvoja vidieka SR s EIP – AGRI Service Point 
spolupracovala pri organizácii medzinárodného workshopu 
konaného pod záštitou Európskej komisie, ktorého hlavnou 
témou boli modely zdieľania dát v pôdohospodárstve (Data 
Sharing Models).  
4. apríla 2017 Bratislava privítala 85 účastníkov workshopu z 20 
členských krajín Európskej únie, ktorí počas dvoch dní mali 
príležitosť diskutovať o možnostiach zabezpečenia rovnocen-
ného zdieľania výhod digitalizácie dát v pôdohospodárstve. 

Čítajte viac... 

 

 
UPOZORNENIE: Predaj nelegálnych 
prípravkov na ochranu rastlín 
13 Apr 2017 

MPRV SR upozorňuje na predaj nelegálnych 
prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú 
ponúkané na predaj ako prípravky povolené 
na paralelný obchod (resp. súbežný dovoz).   
Konkrétne boli doteraz zistené prípady 
nelegálneho predaja nasledovných 
prípravkov: 

 
Čítajte viac... 
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