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Prihovárame sa Vám prostredníctvom druhého 
čísla NEWSLETTER NSRV SR, ktorý mapuje 
udalosti a činnosti v oblasti slovenského 
vidieka. 

Newsletter NSRV SR vychádza len 
v elektronickej podobe a je distribuovaný 
formou e-mailovej správy členom NSRV SR.  

Ak máte záujem o pravidelné odoberanie 
noviniek a aktualít z nášho Newslettera, staňte 
sa členom NSRV SR. 

Členstvo v NSRV SR je otvorené pre záujemcov 
o dianie v Programe rozvoja vidieka SR ako aj v 
rozvoji vidieka všeobecne.  

Členstvo je bezplatné a ponúka príležitosť 
získať aktuálne informácie o podujatiach a 
aktivitách NSRV SR zameraných na rozvoj 
vidieka, časopis Spravodajca NSRV a ďalšie 
dôležité správy z vidieckeho priestoru. 

Stačí nám doručiť vyplnenú Prihlášku za člena 
NSRV SR.  

Tešíme sa na spoluprácu s Vami! 

Váš tím NSRV SR 
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Nezabudnite na svoje povinnosti, ktoré Vám vyplývajú z Manuálu pre informovanie a komunikáciu  v rámci 
Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Manuál definuje minimálne štandardy a jednotné postupy v oblasti 
informovania a komunikácie o Európskej únii a Programe rozvoja vidieka SR 2014 - 2020. Publicita projektu je 
dôležitá. Prinášame Vám Logo PRV SR 2014 - 2020 v rôznych formátoch 
Čítajte viac... 

Vyplatenie poslednej Žiadosti o platbu v prípade podopatrení 4.1, 4.2 a 6.4 PRV SR 2014 –2020 je podmienené 
predložením kópie Potvrdenia o registrácii projektu do Národnej siete rozvoja vidieka, ktorej hostiteľským 
orgánom je Agentúra pre rozvoj vidieka. 
Zaregistrovať projekt je možné vyplnením Registračného formulára pre príslušné podopatrenie. 
Čítajte viac... 
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O možnostiach predkladania návrhov, ktoré sa týkajú 
informačných a propagačných akcií  
10 Mar 2017 

Podpora informačných a propagačných akcií týkajúcich        

sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na 
vnútornom trhu a v tretích krajinách. 
Čítajte viac... 

Výzvy na predkladanie ŽoNFP z Operačného programu 
Rybné hospodárstvo 
07 Mar 2017 

Výzva pre  opatrenie 5.2.1 Spracovanie produktov rybolovu 
a akvakultúry  
Čítajte viac... 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory         
v sektore mlieka a bravčového mäsa 
06 Mar 2017 

PPA vyzýva žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskyt-
nutie podpory v sektore mlieka a bravčového mäsa 
v termíne: od 6. marca 2017 do 4. apríla 2017.  
Čítajte viac... 

Oznámenie o predkladaní žiadostí o doplnkovú 
vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky 
02 Mar 2017 

Termín predkladania žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu 
platbu na dobytčie jednotky je od 13. marca 2017 do 31. 
marca 2017. 
Čítajte viac... 

 

 

 

    
Opatrenie 14 Dobré životné podmienky 
zvierat PRV SR 2014 – 2020  
29 Mar 2017 

Vzdelávacia aktivita RA NSRV SR pre 
Bratislavský kraj – Stupava 
Čítajte viac... 

Inovácie v lesnom hospodárstve 
24 Mar 2017 

Informačný seminár RA NSRV SR pre 
Prešovský kraj – Sigord 
Čítajte viac... 

Informačný seminár "Možnosti rozvoja obcí 
a miest - aktuálne informácie z PRV SR 2014 
– 2020" 
23 Mar 2017 

Informačný seminár RA NSRV SR pre 
Nitriansky kraj 
Čítajte viac... 

 

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

 

 

 
Ponuky možnosti absolvovania odbornej prípravy 
študentov 
10 Mar 2017 

Ponuka stáží pre študentov v oblasti poľnohospodárstva a 
potravinárstva.  
Čítajte viac... 

Ministerstvo pôdohospodárstva nastavuje nové pravidlá 
pre verejné obstarávanie 
08 Mar 201 

Nové pravidlá transparentnosti  pri vyhlasovaní verejných 
obstarávaní . Poradenstvo bude objednávať prostredníc- 
tvom rámcových dohôd s ôsmimi dodávateľmi ... 
Čítajte viac... 

Výsledkom spolupráce ministerstva pôdohospodárstva a 
reťazca LIDL bude zvýšenie podielu slovenských potravín 
08 Mar 2017 

Väčší podiel slovenských potravín a zintenzívnenie in-out 
akcií. To je výsledok rokovaní medzi naším ministerstvom 
a obchodným reťazcom LIDL. 
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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