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NAJKRAJŠIE FOTOGRAFIE Z ÚZEMIA MAS/VSP PRE ROK 2018 UŽ POZNÁME...

Ôsmy ročník súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia miestnej akčnej skupiny/verejno-súkromného partnerstva
(MAS/VSP) priniesol 149 už opäť jedinečných záberov prezentujúcich to „naj“ zo slovenských regiónov.
O víťazoch jednotlivých kategórií rozhodla verejnosť prostredníctvom internetového hlasovania vo forme „lajkov“
na facebookovom profile NSRV SR, ktoré prebiehalo od 11. júna do 4. júla 2018. Fotografie v siedmych súťažných
kategóriách získali v tomto čase dokopy 6 135 „lajkov“ a víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali:
1. kategória “Naša príroda” – fotografia pod názvom: Ráno v Rajeckej doline, ktorej autorom je pán Viktor
Kobrtek a do súťaže ju prihlásila MAS Rajecká dolina;
2. kategória “Naši ľudia” – fotografia pod názvom: Život a my, ktorej autorom je pán Ladislav Balvan
a do súťaže ju prihlásila MAS Rajecká dolina;
3. kategória “Naše tradície” – fotografia pod názvom: Gazda a jeho kôň, ktorej autorom je pán Tomáš Mlynárik
a do súťaže ju prihlásilo OZ Patrnerstvo pre MAS Dolný Liptov;
4. kategória “Naša budúcnosť” – fotografia pod názvom: Malý folklorista, ktorej autorkou je pani Tatiana
Marková a do súťaže ju prihlásila Miestna akčná skupina CEDRON-NITRAVA;
5. kategória “Naše naj” – fotografia pod názvom: Socha Krista nad obcou Klin, ktorej autorom je pán Michal
Glonek a do súťaže ju prihlásila MAS Biela Orava;
6. kategória “Život v našej MAS/VSP” – fotografia pod názvom: Západ slnka nad Sninou, ktorej autorom je pán
Tomáš Sičák a do súťaže ju prihlásilo Občianske združenie MAS Pod Vihorlatom, o.z.;
7. kategória “Naše kroje ” – fotografia pod názvom: Krojovaná radosť, ktorej autorkou je pani Veronika
Mikulášová a do súťaže ju prihlásilo Občianske združenie Stredný Liptov;
Víťazov jednotlivých kategórií prinášame na str. č. 2.
Tento ročník inšpiratívnej súťaže prinesie novinku vo forme hlasovania o absolútnom víťazovi. Fotografie, ktoré
zvíťazili v jednotlivých kategóriách, budú vystavené v rámci expozície NSRV SR v pavilóne „F“ počas
medzinárodnej výstavy Agrokomplex 2018 v Nitre.
Účastníci budú môcť zahlasovať pridelením bodu svojmu favoritovi a fotografia s najväčším počtom bodov bude
vyhlásená za absolútneho víťaza súťaže. Slávnostné odovzdávanie ocenení bude prebiehať na pódiu NSRV SR
počas výstavy Agrokomplex 2018, a to v sobotu, 18. augusta 2018.
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OZNAMY PPA

Aktualizácia č.1 pre Výzvu č. 22/PRV/2017 pre Podopatrenie 7.4
10 Júl 2018
PPA aktualizovala výzvu 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, číslo
výzvy 22/PRV/2017. Aktualizáciou výzvy sa upravila indikatívna výška finančných prostriedkov určených na
vyčerpanie vo výzve.
Čítajte viac...
Výzva na predkladanie žiadosti o schválenie operačného programu v sektore ovocie a zelenina
02 Júl 2018
PPA vyzýva všetkých žiadateľov na predkladanie žiadostí o schválenie operačného programu v sektore ovocia
a zeleniny v termíne do 15. septembra 2018 „Financovanie operačných fondov organizácií výrobcov a združení
organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011.“
Čítajte viac...
Výzva na predkladanie žiadosti o schválenie operačného programu v sektore ovocie a zelenina
02 Júl 2018
PPA vyzýva všetkých žiadateľov na predkladanie žiadostí o schválenie operačného programu v sektore ovocia
a zeleniny v termíne do 15. septembra 2018. „Schválenie operačného programu a financovanie operačných
fondov organizácii výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore ovocia a zeleniny podľa delegovaného
nariadenia Komisie (EÚ) 2017/891 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/892.“
Čítajte viac...
Zverejnenie Výzvy č. 34/PRV/2018 pre podopatrenie 1.2
28 Jún 2018
PPA zverejnila Výzvu č. 34/PRV/2018 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu
rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre: Opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie
Podopatrenie 1.2 – Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie. Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 28.
06. 2018 do 10. 08. 2018.
Čítajte viac...
Disponibilné finančné prostriedky v rámci výziev OP RH 2014 -2020 ku 15. 06. 2018
26 Jún 2018
PPA aktualizuje ku 15. 06. 2018 voľnú časť indikatívnej alokácie výziev OP RH 2014 – 2020.
Čítajte viac...
Aktualizácia č. 1 výzvy č. 32/PRV/2018
22 Jún 2018
PPA aktualizovala 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...
Aktualizácia č. 1 výzvy č. 29/PRV/2018
22 Jún 2018
PPA aktualizovala Výzvu č. 29/PRV/2018 pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.1 –
Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, zameranie: Využívanie OZE, biomasa, založenie
porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín, investície súvisiace s energetickým
využitím biomasy
Čítajte viac...

IMPLEMENTÁCIA LEADER/CLLD
Oznam pre MAS ku kritériám na výber projektov z PRV SR 2014 - 2020
04 Júl 2018
RO pre PRV SR si dovoľuje informovať MAS s vydaným štatútom pre programové obdobie 2014 - 2020, že
upravené Kritériá pre výber projektov stratégie CLLD na základe odporúčaní RO pre PRV, žiadateľ (MAS) predloží
v termíne stanovenom v liste MPRV SR, pričom rozhodujúci je dátum na pečiatke pošty. Tzn. ak vo výzve na
doplnenie kritérií pre výber projektov stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou má MAS uvedený termín
predloženia 6. 7. 2018. MAS splnila termín, keď kritériá zašle poštou 6. 7. 2018, alebo ak vo výzve na doplnenie
kritérií pre výber projektov stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou má MAS uvedený termín
predloženia 10. 7. 2018. MAS splnila termín, keď kritériá zašle poštou 10. 7. 2018 a pod.
Vzhľadom k tomu, že v 3. Verzii dokumentu „ Všeobecné podmienky poskytnutia príspevku, výberové kritériá pre
výber projektov a hodnotiace kritériá pre výber projektov pre projektové opatrenia PRV SR 2014 - 2020, ktorý
tvorí Prílohu č. 1 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja
vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER a Integrovaného
regionálneho operačného programu 2014 – 2020, Prioritná os 5. Miestny rozvoj vedený komunitou, je tlačová
chyba v číslovaní kritérií, uverejňujeme vzor správneho zadefinovania kritérií pre podopatrenie 6.1.
Čítajte viac...
Konzultácie ku kritériám MAS z PRV SR 2014 - 2020
03 Júl 2018
CJ NSRV SR ponúka MAS s vydaným štatútom pre programové obdobie 2014 – 2020 konzultovať kritériá na výber
projektov z PRV SR 2014 – 2020.
Konzultácie budú prebiehať v termíne 3. – 13. 7. 2018 elektronickou formou prostredníctvom emailového
kontaktu arvi@arvi.sk alebo osobne na adrese Agentúra pre rozvoj vidieka, Akademická 4, 949 01 Nitra.
Termín osobnej konzultácie je potrebné si dohodnúť u Mgr. Vladimíry Gudábovej emailom na arvi@arvi.sk alebo
prostredníctvom telefónu na tel. čísle 0915701076, 037/7336402.
Pred konzultáciou (osobnou alebo elektronickou) je potrebné v elektronickej podobe zaslať: Schválený akčný
plán stratégie CLLD, kritériá na výber projektov PRV SR 2014 – 2020 a výzvu na doplnenie kritérií pre výber
projektov stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (list RO PRV).
Čítajte viac...
Oznámenie k časti časového harmonogramu výberu ŽoNFP k podopatreniu 19.4 - Podpora na prevádzkové
náklady a oživenie
13 Jún 2018
Vo výzve 27/PRV/2018 k podopatreniu 19.4 - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie je stanované, že výber
žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) sa uskutoční najneskôr do 15 pracovných dní od
vystavenia potvrdenia o registrácii ŽoNFP. Pôdohospodárska platobná agentúra si dovoľuje informovať
žiadateľov podpory otvorenej výzvy 27/PRV/2018 k podopatreniu 19.4, že tento termín reflektuje ideálnu
situáciu, v rámci ktorej PPA nemusí vyzvať jediného žiadateľa na doplnenie a objasnenie údajov zaslaných
v ŽoNFP.
V prípade, že PPA musí zasielať žiadateľom výzvu na doplnenie a objasnenie údajov, lehota na uskutočnenie
výberu sa primerane predĺži, nakoľko PPA nemôže uskutočniť výber skôr ako skontroluje odpovede na
objasnenia a doplnenia od všetkých vyzvaných žiadateľov v rámci konkrétneho vyhodnocovacieho kola.
V období od zaslania výzvy na doplnenie a objasnenie údajov až do prijatia odpovede na výzvy, resp. do uplynutia
lehoty plynúcej z výzvy, je lehota na uskutočnenie výberu prerušená.
Čítajte viac...
Aktualizácia č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka
SR, číslo výzvy 27/PRV/2018
11 Jún 2018
PPA uverejnila aktualizáciu Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja
vidieka SR 2014 – 2020, číslo výzvy 27/PRV/2018 pre opatrenie: 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci
iniciatívy LEADER podopatrenie: 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
Čítajte viac...

NSRV SR ZAPÁJA SLOVENSKÝCH ODBORNÍKOV DO EURÓPSKYCH PRACOVNÝCH
SKUPÍN V RÁMCI EIP
Jednou z hlavných úloh NSRV SR je sledovať a informovať odbornú verejnosť o aktivitách EIP Agri (Európske
inovačné partnerstvo pre produktívne a udržateľné pôdohospodárstvo). EIP Agri pravidelne zakladá pracovné
skupiny odborníkov k špecifickým témam (európske tematické pracovné skupiny – TPS) s cieľom hľadať
inovatívne riešenia na konkrétne problémy z praxe.
Nedávno sa vytvorila TPS zameraná na riešenie problémov v oblasti „ochrany produkcie ovocia pred
poškodením mrazom“. Súčasťou 23-členného európskeho odborného tímu je i slovenský zástupca Odbytového
družstva producentov ovocia SK FRUIT - Branislav Šebo, ktorého účasť v skupine sprostredkovala Regionálna
anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj. Slovensko tak získalo príležitosť vyjadriť sa
k problémom, s ktorými sa v poslednom období čoraz častejšie stretávajú aj slovenskí ovocinári a zapojiť sa
do hľadania spoločných vhodných riešení, ktoré budú následne k dispozícii širokej odbornej verejnosti.
Zámerom uvedenej TPS je počas jedného roka posúdiť existujúce metódy, nástroje a spôsoby ich využitia na
lepšie predchádzanie nepriaznivým vplyvom počasia na produkciu ovocia a prijať konkrétne opatrenia
a odporúčania na ochranu ovocia pred mrazom. Skupina odborníkov bude skúmať osvedčené a účinné postupy
na základe príkladov dobrej praxe z rôznych európskych oblastí a identifikuje inovatívne spôsoby riešenia, ktoré
spájajú poznatky z výskumu, praxe a ekonomických modelov. Prvé pracovné stretnutie TPS sa uskutočnilo 27. –
28. júna 2018 v poľskej Varšave. O ďalšej činnosti a záveroch pracovnej skupiny Vás budeme informovať
v niektorom z pripravovaných čísel Newslettera NSRV SR.
Bližšie informácie o fokusovej skupine:
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups/protecting-fruit-production-frost-damage



AKTUALITY MPRV SR

Nástroje hodnotenia a riadenia rizík v agropotravinárskom sektore
03 Júl 2018
MPRV SR vás pozýva na medzinárodnú vedeckú
konferenciu “Nástroje hodnotenia a riadenia rizík
v agropotravinárskom sektore” 17. - 18. október
2018, Hotel DoubleTree by Hilton Bratislava
Čítajte viac...
Schéma organizačnej štruktúry Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 1.
júla 2018
02 Júl 2018
Schéma
organizačnej
štruktúry
Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR účinná 1. júla
2018
Čítajte viac...
Nová prevádzka na farme v Senici prinesie
kvalitnejšie mlieko a efektívnejšiu výrobu
21 Jún 2018
Čo si vychovajú a vypestujú, to následne spracujú
a lokálne predávajú. Poľnohospodárske družstvo
Senica výrazne prispieva k zamestnanosti v regióne.
Dnes otvorilo novú maštaľ, ktorá prispeje
k zefektívneniu výroby a skvalitneniu mlieka.
Čítajte viac...
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