
Aktualizácia výzvy pre opatrenie 19, 
podopatrenie 19.2 
09 Jún 2017 
Pôdohospodárska platobná agentúra 
oznamuje príjemcom podpory z Programu 
rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, že z dôvodu 
predĺženia termínu na uzatvorenie výzvy 
aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti 
PPA/Podpory/Projektové podpory/PRV 2014 -
2020/Výzvy/Opatrenie 19/Podopatrenie 
19.2/21/PRV/2017 výzvu pre Opatrenie 19 - 
Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy 
Leader, podopatrenie 19.2 - Podpora na 
vykonávanie operácií v rámci stratégie 
miestneho rozvoja vedeného komunitou, číslo 
výzvy 21/PRV/2017. 
Čítajte viac... 

 
 

Na úvod ...             1 

Informácie k výzve č. 21/PRV/2017          1 

Oznamy PPA     2 

Aktuality MPRV SR      2 

Súťaž o najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP  3 

Kalendár udalostí      3 

Registrácia projektov PRV SR 2014 - 2020  3 

 

8/2017 

 

Radi by sme vás informovali, že práve vychádza 
nové číslo nášho občasníka  SPRAVODAJCA 
NÁRODNEJ SIETI ROZVOJA VIDIEKA SR.  

Venuje sa aktivitám zrealizovaným NSRV SR, 
ktoré boli zamerané najmä na problematiku 
EIP, inovácií, mladých farmárov, GSAA a na 
LEADER/CLLD. 
Zároveň vám predstavíme niekoľko 
zaujímavých námetov v rámci pravidelnej 
rubriky „Detský kútik“, vrátane súťaže pre 
mladých čitateľov, úspešné projekty 
zrealizované prostredníctvom PRV SR 2007 – 
2013 a PRV SR 2014 – 2020 a novinky zo 
Spravodajstva EK. 
Elektronická verzia občasníka je k dispozícii na 
stiahnutie na webovom sídle NSRV SR. 

Prajeme vám príjemné čítanie! 
 

 

 
 



  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 
Oznámenie pre prijímateľov nenávratného 
finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 
2014 – 2020, ktorí podpísali Zmluvu o NFP a ešte 
nepredložili potvrdenie o registrácii v RPVS 
09 Jún 2017 
PPA oznamuje všetkým prijímateľom nenávratného 
finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 
2014 – 2020, že dňom 01.02.2017 v zmysle zákona č. 
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, 
vznikla pre prijímateľa, ktorý chce uzatvoriť s PPA  
zmluvu  o nenávratnom finančnom 
príspevku povinnosť zápisu do registra 
partnerov verejného sektora. 
Čítajte viac... 

Oznámenie pre prijímateľov nenávratného 
finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 
2014 – 2020 k registrácii do registra partnerov 
verejného sektora 
08 Jún 2017 

V zmysle § 22 ods. 2 zákona o RPVS partner verejného 
sektora zapísaný v registri konečných užívateľov výhod 
podľa osobitného predpisu je povinný zabezpečiť 
overenie identifikácie konečného užívateľa výhod 
podľa tohto zákona a podanie návrhu na zápis na účely 
zosúladenia zapísaných údajov s § 4 do 31. júla 2017. 
Čítajte viac ... 

Aktualizácia výzvy z OP Rybné hospodárstvo 
08 Jún 2017 
PPA oznamuje, že aktualizovala na webovom sídle PPA, 
v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / OP RH 
2014-2020  / Výzvy na predkladanie ŽoNFP  / Opatrenie 
5.2.1 Spracovanie produktov rybolovu a 
akvakultúry Výzvy na predkladanie žiadostí o 
poskytnutie nenávratného finančného príspevku z 
Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 
2020 pre opatrenie 5.2.1 Spracovanie produktov 
rybolovu a akvakultúry (čl. 69.1.a, b, f) 
Čítajte viac ... 

Vyzvanie na predloženie ŽoNFP z OPRH pre opatrenie 
3.2.1, aktivita 1 
05 Jún 2017 
PPA oznamuje, že aktualizovala na webovom sídle PPA 
Vyzvanie na predloženie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok pre národné projekty pre žiadateľa Štátna 
veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky z 
Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 
2020 pre opatrenie 3.2.1 Kontrola a presadzovanie (čl. 
76.2.c, g, h, j), aktivita 1 Technické zabezpečenie 
vysledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry, 
vyzvanie číslo č. OPRH-NP-A1-2016-01. 
Čítajte viac ... 

 

� 
Lesníci na ostrove Sihoť už hospodária po novom 
14 Jún 2017 
Štátni lesníci hospodária na bratislavskom ostrove 
Sihoť už podľa nových pravidiel. Obnovná ťažba 
bude prebiehať šetrne, na malých plochách a nema-
la by presiahnuť tri percentá z celej plochy lesa 
ročne. Na prvom mieste je ochrana vodného zdroja 
a kvalita vody. Pribúdať budú pôvodné druhy drevín. 
Čítajte viac... 

Zasadnutie Rady ministrov AGRIFISH 
13 Jún 2017 
Rada ministrov pre poľnohospodárstvo a rybolov 
(AGRIFISH) na svojom zasadnutí v Luxemburgu ro-
kovala o ekologickom poľnohospodárstve, situácii 
na poľnohospodárskych trhoch a v sektore cukru, 
uzatvorení obchodnej dohodu s MERCOSUR-om a 
iniciatíve na zvýšenie pestovania sóje. 
Čítajte viac... 

Výnimky na bioprodukty sú neprijateľné 
12 Jún 2017 
Slovensko nesúhlasí s návrhom nového nariadenia 
EÚ o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a ozna-
čovaní produktov. Hrozí totiž, že by sa zlegálnil 
výskyt nepovolených látok v bioprodukcii. 
Čítajte viac... 

Vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod cyklo-
trasami je nevyhnutná podmienky ich výstavby 
08 Jún 2017 
Reakcia na blog Mareka Pávu: Budú po Dankovej 
národnej cyklotrase jazdiť kamióny s drevom? 
Čítajte viac... 

Spoluprácu Slovenska a Maďarska v oblasti rozvoja 
chovu hovädzieho dobytka spečatil podpis dohody 
chovateľských organizácií 
07 Jún 2017 
Štátny tajomník Gabriel Csicsai inicioval dohodu o 
spolupráci pri šľachtení a plemenitbe Maďarského 
stepného dobytka.. 
Čítajte viac... 

Vtáčiu chrípku sme zvládli, ochránili sme komerčné 
chovy a spotrebiteľov 
07 Jún 2017 
Napriek nebývalému rozšíreniu vtáčej chrípky 
v Európe a na Slovensku sa nám podarilo uchrániť 
pred nákazou komerčné chovy a zabrániť dodaniu 
produktov z nakazených zvierat do predaja. Mimo-
riadne núdzové opatrenia Štátnej veterinárnej a 
potravinovej správy  SR sa vyšplhali až do výšky 583 
400 eur. Pokrytie týchto nákladov schválila vláda. 
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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Spúšťame hlasovanie!  
 
Príspevky do súťaže “Najkrajšia fotografia z územia 
MAS/VSP” 2017 môžete nájsť v albumoch pomenovaných 
podľa 7. kategórií: 
1.  Naša príroda  
2.  Naši ľudia  
3.  Naše tradície  
4.  Naša budúcnosť  
5.  
6.  

Naše „naj“  
Život v našej MAS/VSP  

7.  Naše kroje  

na našom facebookovom profile 
https://www.facebook.com/pg/Národná-sieť-rozvoja-
vidieka-194113667274680/photos/?tab=albums 
 
Hlasovanie bude prebiehať na facebookovom profile NSRV 
SR do 6. júla 2017 do 12.00 hod. 
 
Podporte Vášho favorita, každý „lajk“ sa počíta... 

	 
Registrácia konečných prijímateľov 
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 
do Národnej siete rozvoja vidieka  pre 
opatrenia 4.1, 4.2, 6.4.  Zaregistrovať projekt 
je možné vyplnením Registračného formulára 
pre príslušné podopatrenie. 
Databáza projektov je v štádiu prípravy. 
Čítajte viac... 

  

 

�    
Informačný seminár na tému: „Výzva 7.4 PRV 
SR 2014-2020: Podpora na investície do 
vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 
miestnych základných služieb pre vidiecke 
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry 
a súvisiacej infraštruktúry„ 
16 Jún 2017 
Giraltovce, Mestský úrad - Prešovský kraj 
Čítajte viac... 

Pripravujeme v mesiaci jún 2017 
13 Jún 2017 
Pripravované aktivity Centrálnej jednotky 
a Regionálnych antén NSRV SR  
Čítajte viac... 

  
 


