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Dovoľujem si Vás informovať, že bola zrealizovaná požiadavka zástupcov
MAS na zabezpečenie rýchleho prístupu k zverejneným informáciám
a dokumentom, ktoré sa týkajú problematiky miestnych akčných skupín na
hlavnej stránke webového sídla PPA.
Vpravo dole na domovskej stránke PPA je
pod Kalendárom termínov pre neprojektové opatrenia PRV doplnené logo s mapou
Slovenska s administratívno-správnym
členením a skratkou M A S (viď obrázok),
po kliknutí na ktoré sa žiadatelia/prijímatelia dostanú priamo
k požadovaným dokumentom.

AKTUALITY MPRV SR
Pekárstvo je poznačené neférovými praktikami obchodníkov
18 September 2019

Pekárstvo je poznačené neférovými praktikami obchodníkov, ktorými trpia nielen pekári, ale aj kvalita pečiva.
Najväčšej slovenskej pekárni pod jednou strechou
Vamex v Košiciach sa napriek veľkému tlaku reťazcov
podarilo zachovať tradičné receptúry výrobkov. Zákon
o neprimeraných podmienkach v obchode z dielne agrorezortu, ktorý v súčasnosti čelí sťažnostiam obchodníkov, považuje Vamex za
zásadný krok k zlepšeniu vyjednávacieho postavenia pekárov na Slovensku.
Agrorezort rozširuje opatrenia proti africkému moru ošípaných
18 September 2019

Od prvého prípadu pozitívneho nálezu afrického moru
ošípaných (AMO) na území Slovenskej republiky uplynuli
takmer dvmesiace. Za posledné 2 týždne však neevidujeme nový pozitívny nález nákazy. Ani stavy ošípaných na
Slovensku neklesajú. Dôvod na paniku nie je, hrozba
však klope na dvere. Riziko šírenia nákaz je vysoké,
o čom svedčí situácia v zahraničí a hrozba migrácie diviačej zveri po kosbe kukurice v aktuálnych dňoch. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR preto upozorňuje na opatrnosť a rozširuje preventívne opatrenia.

PODUJATIA
MPRV SR
Zber šípok spoločne
s lesmi SR
S príchodom nového školského roka
spúšťajú Lesy SR, š. p. ďalší ročník úspešného súťažného projektu
pod názvom ZBER ŠÍPOK SPOLOČNE S LESMI SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Zber šípkových plodov sa uskutoční od

16.09.-21.10.2019

Reštaurácie budú musieť informovať spotrebiteľov o pôvode mäsa
12 September 2019

Reštaurácie a stravovacie zariadenia budú musieť po novom povinne a zreteľne informovať spotrebiteľov o pôvode mäsa, ktoré použili na prípravu jedál. Prevádzkovatelia tak budú nútení pozorne sledovať, odkiaľ pochádza mäso, ktoré nakupujú. Vyplýva to zo zákona o potravinách, ktorý dnes na svojom rokovaní schválila Národná rada SR.
Novela zákona o lesoch reaguje najmä na klimatickú zmenu
12 September 2019

Národná rada SR dnes na rokovaní schválila Zákon
o lesoch z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR). Zákon podrobnejšie špecifikuje
uplatňovanie prírode blízkeho hospodárenie v lesoch
ako jedno z dôležitých opatrení v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny. Sprísnením podmienok náhodnej ťažby sa znemožňuje zneužívanie tohto inštitútu. Zároveň sa ustanovuje ochrana pralesov ako významných lesníckych miest a ako prvý predpis
definuje aj možnosti a podmienky bezzásahového územia.
Agrorezort upozorňuje na nepravdivé informácie týkajúce sa výhrad EK k niektorým zákonom

Víkendový pobyt v hoteli
LESNÍK
Hľadáte relax v príjemnom prostredí
s možnosťou aktívneho oddychu? Hotel LESNÍK v Turčianskych Tepliciach
Vám ponúka víkendové pobyty
s využitím kúpeľného programu alebo
bazénov miestneho aquaparku. Zážitok z pobytu umocní prostredie kúpeľného mesta alebo výlety do blízkeho okolia.

Ponuka pobytov
Viac sa dozviete tu:

09 September 2019

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR upozorňuje na nepravdivé informácie, ktoré začali šíriť niektoré médiá, týkajúce sa komunikácie s Európskou komisiou vo veci zákona o potravinách a zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami.

OZNAMY PPA
Príloha č. 2 k Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 - 2020
26 September 2019

PPA PPA oznamuje prijímateľom projektových podpôr z PRV SR 2014 – 2020, že aktualizovala prílohu č. 2 k Príručke pre prijímateľa – Žiadosť o vypracovanie záložného práva. Nové znenie žiadosti
je doplnené o tabuľku s presnou špecifikáciou výdavkov zo zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré budú
predložené PPA na prefinancovanie v následne podanej žiadosti o platbu. PPA žiada prijímateľov,
aby zasielali správne vyplnenú žiadosť o zriadenie záložného práva v dostatočnom predstihu pred
samotným podaním žiadosti o platbu. Zároveň PPA upozorňuje prijímateľov, aby hodnota majetku
určeného na založenie v prospech PPA bola vo výške podľa podmienok stanovených v Príručke pre
prijímateľa. Aktualizáciou žiadosti o zriadenie záložného práva sa zabezpečí plynulejšia implementácia projektu.
Čítajte viac....
Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2019/2020
18 September 2019

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na propagáciu
v treťom štáte pre vinársky rok 2019/2020.
Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok
2019/2020
18 September 2019

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na propagáciu
v členskom štáte pre vinársky rok 2019/2020.
Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na investície pre vinársky rok 2019/2020
16 September 2019

PPA PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na investície pre vinársky rok 2019/2020, v časti PPA / Podpory / Organizácia trhu / Rastlinné komodity / Investície.

Čítajte viac....
Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 42/PRV/2019 pre podopatrenie 5.1
11 September 2019

PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Podopatrenie 5.1 Výzvu
č. 42/PRV/2019 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:
Opatrenie 5 – Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby
poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými
udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení
Podopatrenie 5.1 – Podpora na investície do preventívnych
opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných
udalostí a katastrofických udalostí
Čítajte viac....
Aktualizácia č. 3 výzvy č. 32/PRV/2018
04 September 2019

PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka
SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy /
Podopatrenie 16.4 / 32/PRV/2018 Výzvu č. 32/PRV/2018 pre
opatrenie: 16 – Spolupráca, podopatrenie: 16.4 – Podpora na
horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti
v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov.
Čítajte viac....

Inšpirácie k inováciám
Digitálne stratégie v poľnohospodárstve v nemeckom regióne
Schleswig-Holstein
POTREBA ZASTREŠENIA DIGITÁLNYCH TECHNOLÓGIÍ NA OTVORENIE MOŽNOSTÍ DIGITALIZÁCIE V POĽNOHOSPODÁRSTVE SA ZVYŠUJE. V NEMECKOM REGIÓNE SCHLESWIG-HOLSTEIN UŽ DIGITÁLNU
STRATÉGIU
NASTAVILI.
DIGITALIZÁCIA
V
SEBE
ZAHŔŇA
AJ
POĽNOHOSPODÁRSTVO.
Alokovaný rozpočet : €800.000

Aké sú benefity tejto stratégie pre poľnohospodárov? „K nastaveniu stratégie
najala naša vláda konzultačnú firmu z Berlína. Tá stratégiu nastavila za menej ako jeden rok. Spolupracovali so všetkými zúčastnenými stranami nášho
regiónu, vrátane regionálneho pracoviska ministerstva. Poľnohospodárstvo
sme do tejto stratégie zahrnuli preto, lebo je stále chrbtovou kosťou nášho
vidieka,“ uviedol Heinrich Terwitte, vedúci regionálneho ministerstva, ktorý
je zodpovedný za digitalizáciu poľnohospodárstva. Informácie, ako aj inšpirácie ohľadom digitalizácie mohli poľnohospodári načerpať na workshope.
Ako Terwitte ďalej uviedol, na workshop pozvali farmárov, pretože tí, ktorí sú
v rámci EIP v operačných skupinách, sú v rámci digitálnej stratégie dôležitou
súčasťou. „Snažíme sa zhromažďovať odborné informácie, aby sme vedeli
otázky súvisiace s digitalizáciou vyriešiť. Je to napríklad bezpečnosť dát alebo
internetová dostupnosť,“ uviedol Heinrich Terwitte a doplnil, že pre ľudí
z verejnej správy, ktorí do budúcna plánujú nastavenie digitálnej stratégie, má odporúčanie: „Keď príde čas implementácie digitálnej stratégie, je dôležité, aby autority z verejnej správy mali vôľu a finančné zdroje. Ste to vy,
ktorí môžu zvýšiť úspešnosť a dôveryhodnosť vašej digitálnej stratégie prostredníctvom finančných zdrojov pre
malé experimentálne projekty ako sú EIP- AGRI projekty operačných skupín. Keď sme v roku 2018 vyhlasovali výzvu na EIP – AGRI, sľúbili sme bonus všetkým, ktorý sa vo svojich projektoch zamerajú na digitalizáciu,“ doplnil
H. Terwitte na záver.
Kontaktná osoba: Heinrich Terwitte Heinrich.Terwitte@melund.landsh.de
Web: https://digitalisierung.schleswig-holstein.de/

KALENDÁR UDALOSTÍ NSRV SR
26 September 2019

Ekonomika podniku potrebná na čerpanie finančných prostriedkov z PRV SR 2014 - 2020
Miesto konania: Hotel Sebastian, Dukelská 4, Modra 900 01
Seminár je zameraný na kalkuláciu nákladov, tok finančných
prostriedkov, evidenciu prostriedkov získaných z PRV SR 2014 2020, tvorbu podnikateľského plánu, prípravu ŽoNFP, predkladanie ŽoP, kontrola, vyhodnocovanie.

01 Október 2019
Tretie stretnutie Tematickej pracovnej skupiny
LEADER/CLLD pre MAS v Prešovskom kraji
Miesto konania: Koliba Šariš park, Železničná č. 1900 Veľký Šariš

Na seminári sa dozviete aktuálne informácie z PRV SR
2014 – 2020 ako aj výzvy
plánované na rok 2019.

04 Október 2019

Konferencia rastlinnej a živočíšnej výroby za región Galanta
Miesto konania: Kultúrny dom v Kráľovom Brode so začiatkom
od 08.00 hod.

08 - 11 Október 2019

Odborná exkurzia do zahraničia – Česká republika / Nemecko (RA NSRV SR pre NR, TT a TN)
Miesto konania: Územie MAS Český sever a MAS NATURPARK
ZITTAUER GEBIRGE
Exkurzia je zameraná na problematiku rozvoja vidieka, LEADER, projekty spolupráce, vidiecky cestovný ruch a prezentáciu
rozvojových projektov podporených zo zdrojov EÚ.

08 - 11 Október 2019
Študijná cesta na Moravu

Exkurzia je zameraná na krátke dodávateľské reťazce, možnosti
odbytu, lokálne trhy, regionálne produkty a služby, miestne trhy,
inovácie a príklady dobrej praxe pre beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.

Na exkurzii môžete vidieť napríklad prehliadku Ekocentra,
prezentáciu a komentované
ukážky pestovania, vzdelávanie poľnohospodárov na komunálnej úrovni, zrealizované projekty spolupráce pri rozvoji miestnych trhov .

