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Prihovárame sa Vám prostredníctvom 
nového informačného formátu 
NEWSLETTER NSRV SR. 

Účelom Newslettera je poskytnúť 
špecializované informácie beneficientom 
Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020. 

Jeho obsahom budú informácie 
Riadiaceho orgánu – Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
(MPRV SR), oznámenia Pôdohospodárskej 
platobnej agentúry (PPA) a informácie 
o pripravovaných aktivitách Národnej 
siete rozvoja vidieka SR (NSRV SR). 

Newsletter bude vychádzať len 
v elektronickej podobe každý druhý 
týždeň a bude distribuovaný formou 
emailovej správy členom NSRV SR. 

Váš tím NSRV SR 
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Šancu získať štatút miestnej akčnej skupiny (MAS) ponúkne Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka (MPRV SR) všetkým záujemcom s kvalitnými stratégiami z prvého kola výzvy. Na 
podporu verejno-súkromných partnerstiev v regiónoch MPRV SR vyčlení takmer 200 miliónov eur. 

Vedenie MPRV SR sa po diskusii s odbornou verejnosťou rozhodlo zrušiť pôvodnú výzvu 
Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) na udelenie štatútu MAS. Do druhého kola výzvy, ktorú 
vyhlási PPA, sa však budú môcť zapojiť všetky subjekty uchádzajúce z prvého kola. Šancu na úspech 
tak budú mať všetky kvalitné stratégie, predložené v prvom kole. Kritizovaný proces výberu miestnych 
akčných skupín pritom súčasné vedenie rezortu zdedilo z minulosti. 

„Novým nastavením procesu výberu naplníme hlavný cieľ opatrenia a to je väčšie pokrytie územia,“ 
vysvetľuje Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. „Odhadujeme, že 
benefitovať budú prijímatelia na území s plochou 40 tisíc km2 s odhadovaným počtom 3,1 milióna 
obyvateľov a 2400 obcí.“ Pôvodne to malo byť 20 tisíc km2, 1,5 milióna obyvateľov a 1300 obcí. 

Udelenie štatútu MAS je podmienkou na to, aby miestne akčné skupiny mohli čerpať finančné 
prostriedky. Výzva pre druhé kolo bude publikovaná v druhom kvartáli 2017. Udelenie štatútov MAS 
je plánované na tretí štvrťrok 2017. 
Čítajte viac... 

http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1274
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1274


  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
PPA pristúpila k zverejňovaniu informácií o podpo-
rách nad rámec zákona 
24 Feb 2017 

PPA v rámci plánu transparentnosti a prísnej 
kontroly oprávnenosti výdavkov nového vedenia, 
pristúpila k zverejňovaniu informácií o všetkých 
druhoch podpôr.  
Čítajte viac... 

Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie resp. o 
rozšírenie záväzku na opatrenie platba na lesnícko-
environmentálne a klimatické služby a ochrana 
lesov v roku 2016 
21 Feb 2017 

PPA oznamuje žiadateľom, ktorí predložili žiadosť o 
zaradenie do opatrenia platba na lesnícko-
environmentálne a klimatické...  
Čítajte viac... 

 

 

 

    
Podmienky SR na začatie podnikania v 
poľnohospodárstve 
01 Mar 2017 

Seminár Regionálnej antény Národnej 
siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský sa 
uskutoční 7.3.2017 v Dunajskej strede. 
Čítajte viac... 

Pripravujeme v mesiacoch február - 
marec 2017 
Pripravované aktivity Centrálnej 
jednotky a regionálnych antén NSRV SR  
Čítajte viac... 

 
Zoznam projektov financovaných z Osi 3 
a Osi 4 PRV SR 2007 - 2013, ktoré boli 
zaregistrované do Agentúry pre rozvoj 
vidieka 
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  

 

 

 
Výzva na predkladanie žiadostí o udelenie 
povolenia na novú výsadbu viniča na rok 2017 
28 Feb 2017 

MPRV SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí 
do 30. apríla 2017 o udelenie povolenia na novú 
výsadbu viniča na celkovej ploche 173,642 ha. 
Čítajte viac... 

MPRV SR sa dohodlo s reťazcami na predaji 
potravín od lokálnych výrobcov 
27 Feb 2017 

Väčšina veľkých reťazcov podporila návrh  MPRV SR 
a poskytne časť svojich pultov na prezentáciu 
špecialít z daného regiónu. 
Čítajte viac... 

Ministerku Gabrielu Matečnú ocenili francúzskym 
štátnym vyznamenaním 
27 Feb 2017 

Francúzsky minister poľnohospodárstva, 
agropotravinárstva a lesníctva Stéphane Le Foll 
udelil ministerke pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR Gabriele Matečnej Rad za zásluhy v 
poľnohospodárstve najvyššej triedy. 
Čítajte viac... 
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