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RO pre IROP oznamuje zverejnenie aktualizácie Implementačného modelu stratégie
CLLD v podmienkach IROP verzia 1.3.

Aktuálnu verziu dokumentu aj s prílohami je možné nájsť na stránke MPRV SR:

Implementačný model CLLD v IROP (zip, 2.75 Mb, 657x)
Implementačný model CLLD v IROP – verzia 1.1. (zip, 10.81 Mb, 418x)
Implementačný model CLLD v IROP - verzia 1.2 (22.3.2019) (zip, 9.54 Mb, 408x)
Implementačný model CLLD v IROP - verzia 1.3 SZ (zip, 9.68 Mb, 121x)
Implementačný model CLLD v IROP – verzia 1.3 (zip, 9.47 Mb, 22x)
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OZNAMYPPA
Tlačová správa - PPA získala certifikát riadenia informačnej bezpečnosti ako banka

Bratislava, 2. júla 2019 –Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) úspešne prešla procesom certifikácie riadenia informačnej
bezpečnosti. Ide o jedno z kritérií Európskej komisie na akreditáciu platobných agentúr v Európskej únie.
Čítajte viac...

02 Júl 2019

Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie operačného programu v sektore ovocie a zelenina

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých žiadateľov na prekladanie žiadostí o schválenie operačného programu
v sektore ovocia a zeleniny v termíne do 15. septembra 2019.
PPA oznamuje, že zverejnila na webovom sídle v časti PPA / Podpory / Organizácia trhu / Rastlinné komodity / Uznávanie
organizácií a programy výzvu na predkladanie žiadostí o schválenie operačného programu v sektore ovocie a zelenina.
Čítajte viac...

01 Júl 2019

Oznámenie PPA o zverejnení Prílohy č. 5 k ŽoP

PPA za účelom zjednodušenia procesov týkajúcich sa administrovania ŽoP umožní prijímateľom NFP súčasne pri predložení
Žiadosti o platbu oznámiť PPA vyplnením Prílohy č. 5 k ŽoP Oznámenie o zmene v projekte tie zmeny, ktoré
nepodliehajú aktualizácii formou uzavretia dodatku k platnej Zmluve o poskytnutí NFP ani písomnej akceptácii zmeny
v projekte zo strany PPA.
Čítajte viac...

01 Júl 2019

Disponibilné finančné prostriedky v rámci národných projektov a projektov technickej pomoci v OPRH 2014-2020 ku
24.06.2019

PPA oznamuje, že v rámci výziev OPRH 2014-2020 aktualizuje ku 24.06.2019 voľnú časť indikatívnej alokácie na jednotlivé
vyzvania.
Túto informáciu žiadatelia nájdu v časti: PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Vyzvania na predkladanie
ŽoNFP/Disponibilné finančné prostriedky v rámci národných projektov a projektov technickej pomoci
Čítajte viac...

24 Jún 2019

Aktualizácia č. 3 výzvy č. 22/PRV/2017

PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA,
v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 7 / Podopatrenie 7.4
Výzvu č. 22/PRV/2017 pre 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...

01 Júl 2019

Výzva č. 41/PRV/2019 pre podopatrenie 4.1, oblasť: Skladovacie kapacity a pozberová úprava

PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 /
Výzvy / Opatrenie 4 / Podopatrenie 4.1 - Skladovacie kapacity a pozberová úprava výzvu č.
41/PRV/2019 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja
vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:
Opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku
Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
Oblasť: Skladovacie kapacity a pozberová úprava
Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 01.10.2019 do 17.10.2019

01 Júl 2019

Sprievodca finančnou kontrolou namieste a návštevou namieste v oblasti projektových opatrení PRV 2014 - 2020

PPA oznamuje prijímateľomprojektových podpôr, že zverejnila na svojomwebovom sídle PPA v časti PPA / Podpory / Projektové
podpory / PRV 2014-2020 / Oznámenia k PRV Sprievodcu finančnou kontrolou na mieste a návštevou na mieste v oblasti
projektových opatrení PRV 2014 - 2020
Čítajte viac...

02 Júl 2019

Sprievodca kontrolou namieste pre priame podpory a neprojektové opatrenia PRV 2014 – 2020

PPA oznamuje žiadateľom o priame podpory pre r. 2019, že zverejnila na svojom webovom sídle PPA v častiPPA / Podpory /
Priame podpory /Oznámenia Sprievodcu kontrolou namieste pre priame podpory a neprojektové opatrenia PRV 2014 – 2020
Čítajte viac...

02 Júl 2019
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Bratislava, 28. júna 2019 – „Čistá príroda = čistý revír“, tak znela výzva pre užívateľov poľovných
revírov, do ktorej sa v období od 26. apríla do 10. mája 2019 zapojilo 39 poľovníckych zdužení
a spoločností. Takmer 1600 poľovníkom a dobrovoľníkom sa podarilo vyzbierať viac ako 250 ton odpadu
z našej prírody. Poľovníctvo poskytuje svojmu okoliu široké spektrum verejnoprospešných funkcií, ktoré
v tichosti a bez propagácie vykonávajú každodenne. Práve lov je často na poslednom mieste, až po
ochrane zveri a starostlivosti o životné prostredie.

Balík reforiem Spoločnej poľnohospodárskej Európskej únie po roku 2020, to bola hlavná téma, ktorou
sa dnes zaoberala na svojom zasadnutí Rada EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov. Pre Slovensko ostávajú
prioritou externá konvergencia, viazaná podpora, stropovanie platieb a navýšenie prostriedkov na rozvoj
vidieka.

AKTUALITYMPRV SR

VNitre vyrobia zamesiac viac jogurtov akomá Slovensko obyvateľov
26. Jún 2019

Priemerná spotreba mlieka a mliečnych výrobkov na obyvateľa
v Slovenskejrepublikevroku2018dosiahla176,1kilogramu.Medziročne
ide o nárast o 1,5 kilogramu. Stále je to však o takmer 44 kilogramov
menej ako je odporúčaná spotreba obyvateľa na rok podľa Svetovej
zdravotníckejorganizácie(WHO).Táodporúčaprezdraviespotrebiteľovi
skonzumovať aspoň 220 kilogramov mlieka a mliečnych výrobkov za
rok. Práve mesto pod Zoborom je jedným z tých, kde sa vyrobí mesačne
viac jogurtov ako má celá krajina obyvateľov.

Čítajte viac...

Čistejšie životné prostredie a zdravá zver

Čítajte viac...

28 Jún 2019

Čítajte viac...

Čítajte viac...

Ministri poľnohospodárstva rokovali o reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ
19 Jún 2019

V Európskej únii nie je priestor pre spotrebiteľov druhej kategórie. Aj v tomto duchu sa nesie konferencia
pod názvom „Spotrebiteľ v centre záujmu", ktorú v Bratislave zorganizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) v spolupráci s Francúzsko-slovenskou obchodnou komorou a Francúzskym
veľvyslanectvom na Slovensku.
Čítajte viac...

Spotrebiteľ EÚmusí byť v centre záujmu amať dôveru v kvalitu potravín
14 Jún 2019

Agrorezort chce začleniť Národný potravinový katalóg pod Elektronický kontraktačný systém
04 Júla 2019

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) má záujem začleniť Národný potravinový
katalóg pod Elektronický kontraktačný systém Ministerstva vnútra SR. Katalóg ponúka možnosť verejným
inštitúciám nakupovať čerstvé, lokálne potraviny.
Čítajte viac...

Agrorezort kvôli horúčavám dočasne pozastavuje vývoz zvierat
27 Jún 2019

Kvôli vysokým horúčavám z poverenia prof. MVDr. Jozefa Bíreša, DrSc., hlavného veterinárneho lekára
Slovenskej republiky bolo dnešným dňom až do odvolania vydané rozhodnutie o dočasnom pozastavení
vývozu živých zvierat do tretích krajín.

Čítajte viac...

Testy Európskej komisie potvrdili dvojakú kvalitu u tretiny potravín
24 Jún 2019

Európska komisia zverejnila výsledky celoeurópskeho porovnávania potravinárskych výrobkov na dvojakú
kvalitu, z ktorého vyplýva, že približne tretina testovaných výrobkov má iné zloženie, a to napriek rovnakým
alebo podobným obalom.
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Vedúci projektu: Audrey Hulmel
Mail: a.hulmel@agrial.com
Web (FR): http://www.giee.fr/trouver-un-giee/par-region/normandie/favoriser-et-utiliser-la-biodiversite-en-milieu-agricole/

Kontaktné informácie:

Kvitnúce pásymedonosných plodín priťahujú
okrem opeľovačov aj iný užitočný hmyz.
Obrázky: copyright: BIEE Biodiversité

V rámci projektu Biodiversité sú založené
pokusné políčka medonosných plodín, kde sa
porovnávajú a sledujú rôzne termíny siatia,
techniky siatia ako aj rôzne druhy
medonosných plodín.

Spoločne participujú na projekte Biodiversité, v rámci ktorého si dali za cieľ zvýšenie bidodiverzity na ornej pôde.
Tento cieľ chcú dosiahnuť za pomoci vysádzania kvitnúcich pásovmedonosných plodín.

“Zvýšenie prítomnosti opeľovačov a ďalšieho užitočného hmyzu na poliach chceme dosiahnuť zmenou
agrotechnických opatrení, ktoré sa bežne používajú pri pestovaní plodín na ornej pôde. Kľúčovú úlohu v našom
projekte zohráva vysádzanie kvitnúcich pásov medonosnými druhmi plodín,” uviedol Audrey Hulmel, vedúci
projektu GIEE Biodiversité a doplnil, že tieto pásy nie sú náročné ani na ich zakladanie ani na starostlivosť o ne.
Pásy okrem iného priťahujú nielen opeľovačov ale taktiež ďalší užitočný hmyz ako sú chrobáky a pestrice. Tento
užitočný hmyz požiera vošky a slimákov, čím klesá potreba používania pesticídov,” vyvsetlil vedúci projektu.

Projekt Biodiversité je vedený družstvom Agrial, ktorého členmi sú 8 poľnohospodári. Ďalšími spoluriešiteľmi sú
študenti poľnohospodárskeho zamerania zo školy Le Robillard a Únia poľnohospodárov, ktorá združuje viac ako
500 včelárov.

Ako ďalej uviedol vedúci projektu Audrey Hulmel, po troch rokoch od spustenia projektu dosiahli zaujímavé
výsledky. “Vyvinuli sme lepšiu technológiu pestovania kvetinových pásov a zostavili sme širší zoznam pestovania
medonosných plodín pre opeľovače. Spočiatku sme pestovali len facéliu, vičenec a pohánku. Teraz sme pridali
ďatelinu purpurovú, ďatelinu obrátenú, komonicu lekársku, borák a viku.”

Ďalším benefitom práce na spoločnom projekte je vzájomné porozumenie si medzi sebou – medzi
poľnohospodármi a včelármi. Pochopili navzájom svoje vzťahy a ciele. „Do budúcna je potrebné zvýšiť výskumnú
činnosť v oblasti biodiverzity. Výsledky zmien v agrotechnike či manažmente pestovania plodín sa prejavia
najskôr za päť rokov alebo aj dlhšie. My by sme chceli v priebehu pár rokov doplniť náš výskum o vysádzanie
živých plotov, ” uviedol AudreyHulmel na záver.

FRANCÚZSKY FARMÁRI, VČELÁRI A ŠTUDENTI S POĽNOHOSPODRÁRSKYM ZAMERANÍM SA SPOJILI, ABY
SPOLOČNÝMI SILAMI DOSIAHLI ZVÝŠENIE BIODIVERZITY NA POĽNOHOSPODÁRSKYCH POLIACH.

Kvitnúcimi pásmi k zvýšeniu biodiverzity na ornej pôde
Inšpirácie k inováciám



Pripravujeme
RANSRV SR pre Žilinský kraj Hlasovanie o najkrajšiu fotografiu

z územia MAS 2019

Centrálna jednotka NSRV SR

Názov: Výstava národných plemien zvierata, do
mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na
trh

Termín a miesto: 14.07.2019 Múzeum kysuckej
dedina vo Vychylovke

Cieľ: podpora prezentácie chovateľov slovenských
plemien zvierat

RANSRV SR pre Prešovský kraj
Názov: Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny
LEADER/CLLD pre MAS v Prešovskom kraji

Termín a miesto: júl 2019, Prešov

Cieľ:výmena skúsenosti a informácii v rámci
implementácie CLLD Cieľová skupina: MAS v
Prešovskom kraji - členovia TPS

Agrokomplex 2019
22. - 25.08.2019, Nitra
Propagácia Národnej siete rozvoja vidieka SR
a ostatných beneficientov Programu rozvoja vidieka
SR 2014 - 2020 a zároveň i propagácie Programu
rozvoja vidieka SR, informovanie širšej verejnosti
opolitikerozvojavidiekaaomožnostiachfinancovania,
podporovanie inovácií v poľnohospodárstve,
potravinárstve, lesnomhospodárstveavovidieckych
oblastiach

NAJKRAJŠIA FOTOGRAFIA
Z ÚZEMIA MAS 2019

HLASOVANIE DO
15.7.2019

HLASUJTE V KATEGÓRII:
NAŠA PRÍRODA

NAŠI ĽUDIA
NAŠE TRADÍCIE

NAŠA BUDÚCNOSŤ
NAŠE ,,NAJ“

ŽIVOT V NAŠEJ MAS
NAŠE KROJE

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2511903835495640&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBHiwKw3dOC2AlQJ4TUVxZnTc5QLTV8hsbqDU8U3VGJ90BEI8PFMOn7OASzVBvs45pu_g7Up0VI7RA7IMa5l94sr4o-TeO5o4nQHAPCRWAhURVFb0akGPELjYRp3yFa8vSW5kPHhL_6oLgR2JLbK2jvqTzNClMWw8lCkIUGhtlt8r_HhLLdu46_1Ktl8BxV-UXbVL5Pbi_6qrt6u7TjBGBU3M3mSLgYUN7M2z5LBAduWV8zMAU_G_PxPAY6EcLO2q5lQkDVQTO2vnWR0dGOpMdXCG0UWrg4EBLM-RhGh3SI7cLdyt9dUMovE0B9F0HBmth4kJvnwnga3MMm-VkyrWSZu1b9ZGX2IbAttI9JB2ump3-qaA3mvn2G3zrPDx4B3HWjFhPcZcEUa7k9DMEjYRdI9vUYCIKd3uTXFDswnNqcpDGG2q_VENkgqsp_CamcPKMcILC4f2ZEVizpytGh&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2511903535495670&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC-dC-eEDOIT6ZPB38pJcCjAy7X6BxiDaR_yuxEVZdZdA86g5Dv4E7hhm0HzCGebJmlHhZ31JOX3Olm5lLj2veNM9KMht7HoUZOPnTP98WHul3oLpGzARxX3pK-EuRTcOIGuDa28u1kjGicvKrxoQlTbcCInbuG4H3at1JBsrt2ozMJ5BmCT77lZZIrKe1Ur37npNtLrxkHERpdZJRSWm2QDOrUxTGyFcHyv1iGSaL_OF2qzV5p8Dglx5aXhablk6wsvhGWZkrDOApKXoYxLxcFZUQErRprdmog_2W02WDf2DCcwObuQJeoxkSh0DY7Sdl67N0QG3mnQSM-cudr5eQUhrlP4OCJ5WjGYFfVYnaijvcFNi5CSpZR9FyGeEPYaC_HsYzyqFU0_vTSnByAlQQNWVVuy3V3wCzYvNwtWdcURmfkAEN5x7Dun56cWPzUmmQuSpc6Oec1ENRjiToc&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2511903205495703&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARANh73NpdLY0OB8PYwCjtj6KDntNcTV9yyqje93ooG_qTiAQm2pQAQssPVWDBr-Icv4ZerSD8aaPui7zgqogPGQorb8FHC7grdsoljbdLzBzsK5XUCighkQsaEqdhif6zSapZaycEtcQ_qvmMTDRIlSofLIz_4thxY32xRSYXgalupfyUtyCQ2HR8oJrKaVt2lIhUThFvANEDPP3EQUFShmOzOGjLcgSSuRLp9J96g9K1NtC_cllu8Twfxe_ujWVJ_l26GEy6fiFnR4YUCFbqmJWJOWiBiykoWpT87kvUUBKevRBp7rSZ1p45x7axxsxgaUFVI7B9qGSzN8lXWyBaFXKlBfRegc0GxaTEwWoDG0Ejuk8c4TGdCLzjvxM1yg2S_fL0ky4CXxSuFGR5n0ZzrKePJ4RVp13DyCilygUwwhZcLZw5Q4GmC0uIfiNF6DWpbvMpDtOyNHNBeVCZtX&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2511902962162394&type=3&__xts__[0]=68.ARBE4MSaD_Fni4yN3Sx-UVvJGJkdwDtTA9aVEEbBEEIlc46jHuO5KISG0Y67Rah72dlHTw3lD4TkTnu1V_CA3xE2h-sBIxL8fABd0l_TuopLv3BroVOZZ7MEFjk25MXJ-PfJjMmPYrWeOPqKPaSQd6DZj6fC1MaMMUMDMlsjRa7WdwLS9KuXkbkhnNLJVZvIx_1KYSpZinL488Tetxhch_q-zjAmXg10OeLd2k-XStYsCHhbJmxpNyQ8_iGpl-Jwz-BgVeOJ4Wg-Wckisr3LDL-29NS15DSO5Z3zAGnCtOLlEXpXBmay_VBS7lru1vMffiUEMb4QEHZtax1v_ZhQkXR2ujq1kM-PuaW_28RtKUCeT9H0KsdzAZrTe8x70y-Xfmcyds9htyd2uyvqdtTW3hnpsnL8TsSgEJQZBqTCba0duLngpLTWyGKeJ_c_MQ8Xu6_0qfYW4rZUfYNZXVvD&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2511902572162433&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDTyuVJe4HkqMwDVA2UJ_mnWq23SqsJFzLrDMJLFtBzfTjJosbbsFaodl6_lTeKUe-OhmAy2tJb9jYWvBNuYE6CrgGgUUZi-xeuNLzyfnds9evAAgjRt72_HPa8m3CL6EAKMDstvw89V9tlKsK2oej_5XqDJhMFfTqC0liMzg86axdzL88JYC-dkudhLdNft6mIZATKUYr_wnVqohYE1GwSBFT_hHhMPvF8zG7Ukck3rFikzOAhOklffUnmcS0aFsLpc3JrvcsFSwVsTEAXlwvEThR4kY87rSc2PALf8bm7oEDthYbwPOoZwvK2OiZ1fsT9YzUXANMt_13pTjCySrT2VHEUZn5rPDCoFlygxs21KXujjeEmUtJj3Sj4egg8UGmV2LYI-QiJ7ADN7VD5-mZLDCN_v77GFXaswFHXlXER2ZXz8i64GLLL7nfdg5PT4MJ43MaJq4NIivY-QRyH&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2511901272162563&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD5uVtyxeOn0FZlxFUDCKO16mGYggZ424BThz8bXiPvPavODMCHuJW5Vsv0y8XknF5rATxykvVmxGioT7dWX-WzyhpO38rw-uKJqUa4Hn-xZ9ZzKGpDA2fzBYwcXr1hseRylyuqi4rVCd6sbA9-dFcdTpkZVQbh1b3J7NEPGz2DxBjU9_wcXU_y5QbSbONhYVJr1krKOzZx2tw42rIPvp1EiY-8BvYr9vpyEyBacol5xHEQbr2DVjU7qCxj697vuZo5u-3_TOztjKb0oDfRbXhgDtlQMKu_MCywy6bTljDg9sbBAqZg5wlZaxwblk0EBUj4Htw3-UNjLKyFkCu8zAoyMcVd6_rugO629stZvbZ9kSAd9HMMx6sK4F_D1bDurPSl-gIRcloQIg3Rkz_JxmdqW_2qGsajD89TKDTeuqLGkl5rJaFn3eaMtpftCN1tf08ZeaTOZJWTAgXFhS4c&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2511896065496417&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDyGA5Feg6COEE2lYlSEWJGgzp4Tf0R5e7ojlc0P1bmurKOAKRe4jB-DOlrJf0mRkhCzZtXPJq9xo__J0ypzkw-NWNRttp4yjGBG5BEvRNYICSSggWzGg9LU20caBX7ebJAi__QhH1xhUHAvNYh-5AyiFFz33PA2uRg9VONzK1GA2YOCb4YzG9ATyUXM3pUGrdb886Cgq4eLy8irkM7Qu3x6Y0T2C3A0fUCHtQG1GIcO2SkJhFLA0ag31_xADEVFKuOgH-SE7H_sFzPTrb5iicpkw7XkeBGafHCwJfQpByvTbhvmSo4MXgRCoZsFY1wbGvJasFYsjRo90x20FtGkbMFzREUuZludz4SQw2XmFZJb9HNyXWuzmOQBQ7oTAfCo8cZjqLLDenniPVqfR84F0zIk35cuybeZw69xf6FYkz5ytVkqFyy9KMAUZODfKy3PDK-pQrOT_F-G1LmUQz5&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2511901272162563&type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD5uVtyxeOn0FZlxFUDCKO16mGYggZ424BThz8bXiPvPavODMCHuJW5Vsv0y8XknF5rATxykvVmxGioT7dWX-WzyhpO38rw-uKJqUa4Hn-xZ9ZzKGpDA2fzBYwcXr1hseRylyuqi4rVCd6sbA9-dFcdTpkZVQbh1b3J7NEPGz2DxBjU9_wcXU_y5QbSbONhYVJr1krKOzZx2tw42rIPvp1EiY-8BvYr9vpyEyBacol5xHEQbr2DVjU7qCxj697vuZo5u-3_TOztjKb0oDfRbXhgDtlQMKu_MCywy6bTljDg9sbBAqZg5wlZaxwblk0EBUj4Htw3-UNjLKyFkCu8zAoyMcVd6_rugO629stZvbZ9kSAd9HMMx6sK4F_D1bDurPSl-gIRcloQIg3Rkz_JxmdqW_2qGsajD89TKDTeuqLGkl5rJaFn3eaMtpftCN1tf08ZeaTOZJWTAgXFhS4c&__tn__=-UC-R

