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Zber a poskytovanie infromácií
Dovoľujeme si Vám dať do
pozornosti oznámenie RO pre
IROP o zverejnení prezentácie
obsahujúcej najčastejšie chyby
pri predkladaní ŽoP na Chod
MAS. Prezentáciu môžete nájsť
na stránkeMPRV SR tu.

Národná sieť rozvoja vidieka
SR zverejnila ďalšie číslo EIP-
Agri NEWSLETRA, ktorý
nájdete na stránku Národnej
siete rozvoja vidieka SR
preložený do slovenského
jazyka.
Prečítajte si celé vydanie tu.
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Uplatnením krajinotvorných prvkov k zvýšeniu biodiverzity- “Kvetinové pásy,
medonosné plodiny, pôdokryvné plodiny a živé ploty” – Francúzsky projekt
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•
OZNAMYPPA

Odporúčanie k registrácii v DataCentre pre oprávnených žiadateľov o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na
environmentálnych daniach (ZELENÁNAFTA 2019+)

PPA odporúča žiadateľom pred podaním žiadosti o aktiváciu konta v DataCentre skontrolovať, či spadajú do
kategórie podporovanej prvovýroby v rámci podporného opatrenia ZELENÁNAFTA 2019+ .
Pre skontrolovanie kliknite tu.

12 Júl 2019

PPA začína s registráciou žiadateľov na 30-miliónovú „Zelenú naftu 2019+“ (Tlačová správa )

PPA začína s registráciou žiadateľov na 30-miliónovú „Zelenú naftu 2019+“
• Historicky prvá štátna pomoc v agrosektore realizovaná plne elektronicky
• Záujemcovia o podporu zo Zelenej nafty 2019+ si musia vytvoriť konto na portáli štátneho

Datacentramedzi 10. júlom a 9. augustom 2019
• Štát podporí pestovanie špeciálnej a špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výroby

Bratislava, 10. júla 2019 – Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) dnes začala s registráciou oprávnených
žiadateľov na tzv. Zelenú naftu 2019+. Proces žiadania, administrácie a vyplácania Zelenej nafty 2019+ bude
prebiehať plne a výhradne elektronicky. Poľnohospodári, spĺňajúci podmienky na jej získanie, si preto musia
vytvoriť konto na portáli štátneho Datacentra. Registrácia bude platná aj do budúcich rokov.
Čítajte viac...

10 Júl 2019

Výzva na registráciu v DataCentre pre oprávnených žiadateľov o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na
environmentálnych daniach (ZELENÁNAFTA 2019+)

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na registráciu v DataCentre pre oprávnených
žiadateľov o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁNAFTA 2019+).
Čítajte viac...

10 Júl 2019

Projektové podpory ako súčasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie

Legislatíva Európskej únie je pre každého žiadateľa o podporu rovnaká a záväzná.
Spoločná poľnohospodárska politika (ďalej len „SPP“) predstavuje jednu zo základných, ale zároveň aj
najkomplikovanejších, najnákladnejších, a najdôležitejších politík Európskej únie. Pravidlá pre vytvorenie SPP
predpokladala už Rímska zmluva z marca 1957 č. 39 - 46, ktorou bolo formálne ustanovené Európske hospodárske
spoločenstvo. Fungovanie SPP bolo spustené v roku 1962.
Bližšie informácie o administratívnych postupoch, ktoré PPA uplatňuje pri realizácii projektových podpôr nájdete tu.

04 Júl 2019

AKTUALITYMPRV SR - Podujatia
Výstava genetických zdrojov rastlín

NPPC si Vás dovoľuje pozvať na „Výstavu genetických zdrojov rastlín – marhule, broskyne, liečivé rastliny
a strukoviny“, ktorá sa uskustoční 25. júla 2019 v areáli NPPC – Výskumného ústavu rastlinnej výroby

v Piešťanoch.

Súčasťou výstavy bude aj degustácia ovocia a bylinkových čajov, ako aj poradenstvo v oblasti pestovania
týchto plodín.

Viac sa dozviete v pozvánke.
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06. August 2019

25. Júl 2019

Od podania žiadosti až po úspešnú implementáciu projektov v rámci opatrenia 7 - Základné služby a obnova
dedín vo vidieckych oblastiach“ Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020

AKTUALITYMPRV SR
VKežmarku sa rodí najväčšia investícia za posledných 20 rokov vmliekarenstve
12 Júla 2019

Len vlani vybudovali v Senici novú fabriku na výrobu plesňových syrov camembert za 12
miliónov eur a teraz sa rozrastajú o ďalšiu syráreň v Kežmarku. Najsilnejšia domáca
mliekarenská skupina Tami pracuje na najväčšej investícii v mliekarenstve za posledných 20
rokov. Čítajte viac...

Európska únia a krajiny Južnej Ameriky sa dohodli na voľnom obchode
02 Júla 2019

Európskaúniaakrajiny JužnejAmerikyzdruženévblokuvoľnéhoobchoduMercosurpodvochdesaťročiach
rokovaní uzatvorili dohodu o voľnom obchode. Čoskoro tak vznikne jedna z najväčších zón voľného
obchodu na svete.
Čítajte viac...

Kalendár udalostí NSRV SR

Medzinárodné stretnutie partnerov pracujúcich na princípe LEADER/CLLD z Programu rozvoja vidieka
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj Vás pozýva na: MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE PARTNEROV

PRACUJÚCICHNA PRINCÍPE LEADER/CLLD Z PROGRAMUROZVOJA VIDIEKA. Aktivita sa uskutoční dňa 25. 07. 2019 so začiatkom o
11:30 hod. v spoločenskej miestnosti Rybárskej bašty DOBYS, Solčany.

Pozvánka s programom

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj Vás pozýva na informačný seminár s názvom „Od podania žiadosti až
po úspešnú implementáciu projektov v rámci opatrenia 7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach“ Programu rozvoja vidieka

2014 - 2020, ktoré sa uskutoční dňa 6. augusta 2019 v čase od 9:30 do 16:00 hod. v Humennom.

Pozvánka s programom

Slovenská republika získala v OECD podpredsednícke miesto v Pracovnej skupine pre pesticídy
08 Júla 2019

Znižovanie negatívnych vplyvov aplikácie pesticídov na zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie,
ako aj odporúčania pre tvorbu novej legislatívy. To sú hlavné ciele pracovnej skupiny Organizácie
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pre pesticídy. Slovenská republika v nej získala
podpredsednícke miesto, na ktoré bola schválená Bronislava Škarbová, odborníčka z Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Čítajte viac...

Matečná: Úlohou predstaviteľov štátu je slovenským podnikateľom dvere otvárať, nie ich zatvárať
12 Júla 2019

Čína je v medzinárodnom meradle kľúčový aktér a dôležitý obchodný partner Slovenskej republiky.
Slovenská vláda si praje s Čínou priateľské vzťahy, nie konfrontáciu. Podpredsedníčka vlády aministerka
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná tak zareagovala na vyjadrenia prezidentky SR
Zuzany Čaputovej, ktorá kritizovala Čínu v oblasti ľudských práv. Čítajte viac...

Zverejnili sme priemerné výšky nájomného poľnohospodárskej pôdy
03 Júla 2019

Ak prenajímate pôdu, už sa nemusíte báť, že pôjdete pod cenu. V spolupráci s okresnými úradmi
sme zverejnili priemerné výšky nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy. Údaje o obvyklej výške
nájomného (€/ha) sú zverejnené podľa jednotlivých katastrálnych území za rok 2018 nájdete tu.
Čítajte viac...
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Predmet projektu: Rekonštrukcia objektu Poľovník - agroturistické centrum nachádzajúce sa na parc. č. 434 a 440 v centrálnej
časti Moldavy nad Bodvou

Schválená výška príspevku z PRV SR 2014 - 2020: 516 609,68 €
Cieľom projektu sú činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané na vytváranie podmienok pre
rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných
priestorov. Ďalej udržanie existujúcich a vytváranie nových pracovných miest na vidieku, vrátane podpory diverzifikácie
príjmu v oblasti poľnohospodárstva.

Viac informácií nájdete na: h�p://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=948

Fotografie pred realizáciou projektu
Zdroj: AGRO-PERFECT, s.r.o.

Fotografie po realizácii projektu
Zdroj: AGRO-PERFECT, s.r.o.

Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych
činností

Príklady dobrej praxe PRV SR 2014 - 2020

Opatrenie 6 / Podopatrenie 6.4 / Oblasť 1. Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou



NITRIANSKA ANTÉNAOPÄŤOSLOVILA SPRÁVNYCHAKTÉROV
ROZVOJA VIDIEKA

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj pokračuje vo svojom snažení zapájať
do európskeho diania erudovaných zástupcov zo Slovenska v rámci rôznych oblastí pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka. Tentokrát ide o špecializovanú skupinu EIP-AGRI pre trvalo udržateľné včelárstvo, v ktorej členstvo získal
i slovenský odborník.

Výzva na obsadenie pozície v predmetnej špecializovanej skupine bola zverejnená koncom roka 2018 a nitrianska
anténa o nej podrobne informovala potenciálnych odborníkov v rámciNitrianskeho kraja. Vďaka poskytnutiu informácií
a konzultácií k danej problematike sa úspešným nominantom špecializovanej skupiny EIP-AGRI pre trvalo udržateľné
včelárstvo popri zástupcoch z pätnástich európskych krajín napr. z Belgicka, Bulharska, Fínska, Francúzska, Nemecka,
Švajčiarska, Švédska a pod. pracujúcich v oblasti výskumu, praxe a poradenstva pre včelárov stal i doc. Ing.
Róbert Chlebo, PhD. z Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v
Nitre. Vo sfére včelárstva je nesporne vyhľadávaným odborníkom, o čom svedčí napr. i pozícia národného koordinátora
medzinárodného projektu Coloss.

Špecializovaná skupina vznikla za účelom výmeny informácií, vedomostí a skúseností o špecifickej včelárskej
tematike, klasifikovania moderných a inovatívnych postupov vo včelárstve, identifikácie potrieb praxe a potenciálnych
príležitostí pre oblasť výskumu a návrhu konkrétnych rozvojových projektov.

Prvé pracovné stretnutie sa uskutočnilo 7. – 8. mája 2019 vo švédskom meste Uppsala a program zahŕňal najmä
diskusie k identifikácii trvalo udržateľných včelárskych postupov a nástrojov účinných v boji proti škodcom a chorobám
spôsobenýchklimatickýmizmenami,kmonitoringuenvironmentálnychaklimatickýchvplyvovvrátanepoľnohospodárskych
postupov na zdravie a kondíciu včelstiev. Na základe uvedených problémov a predstavenia ich podôb v jednotlivých
krajinách vytvorené pracovné podskupiny začali intenzívne pracovať na príprave čiastkových reportov zahŕňajúcich
námety riešení. Praktickú časť stretnutia zahŕňala prezentácia výsledkov domácej včelárskej operačnej skupiny
„Bee Scanning“, ktorá sa zaoberá mobilnou aplikáciou určenou na vyhodnocovanie chorôb včiel prostredníctvom
fotografických záznamov včelích plástov a prehliadka včelnice Sigtuna Honung neďaleko letiska Arlanda.
Druhé pracovné stretnutie je naplánované na jeseň 2019 a o jej výstupoch vás budeme podrobne informovať na
stránkach Newslettera NSRV SR.

Bližšie informácie o špecializovanej skupine pre trvalo udržateľné včelárstvo nájdete tu.
Autor článku: RA NSRV SR pre Nitriansky kraj

Ilustračné zábery

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups/bee-health-and-sustainable-beekeeping

