
Agroinštitút Nitra, š.p. má voľné miesta na vzdelávanie v rámci projektu PRV 2014 – 2020
s názvom Podpora vzdelávania mladých farmárov v oblasti chovu včiel a produkcie medu
z liečivých rastlín, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho poľnohospodárskeho
fondu pre rozvoj vidieka.
Info o prihlasovaní: Zúčastniť samôžu iba osoby, ktoré sú aktívnym poľnohospodárom, t.z.,
že disponujú rozhodnutím o poberaní priamych platieb od Pôdohospodárskej platobnej
agentúry alebo Zmluvou o poskytnutí NFP v rámci opatrenia 6.1. a zároveň spĺňať
podmienku: nie starší ako 40 rokov (výnimkou sú úspešní žiadatelia v rámci opatrenia 6.1,
ktorí vekovú hranicu splnili pri podávaní žiadosti). Bude preto potrebne predložiť jeho
fotokópiu k nahliadnutiu, príp. zaslať scan. Ti, ktorí napr. žiadali o priame platby prvýkrát
iba tento rok, prosím doložiť kópiu podanej žiadosti o platby za rok 2019.
Viac informácií a prihláška: http://www.agroinstitut.sk/sk/kalendar-skoleni/podpora-
vzdelavania-mladych-farmarov-v-oblasti-chovu-vciel-a-produkcie-medu-z-liecivych-
rastlin/1116
Čítajte viac...

Čítajte viac...
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Zber a poskytovanie informácií

Technická univerzita vo Zvolene prostredníctvomCentra ďalšieho vzdelávania
ponúka odborné kurzy ďalšieho vzdelávania.Kurz Pestovanie húb a kurz Využitie húb

Podpora vzdelávaniamladých farmárov v oblasti chovu včiel a produkcie medu
z liečivých rastlín

ponúka odborné kurzy ďalšieho vzdelávania
Technická univerzita vo Zvolene prostredníctvomCentra ďalšieho vzdelávania

Kalendár udalostí NSRV SR
29. Jún 2019
Hurá leto 2019 - domadické trhy
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj vás v spolupráci s ob-
cou Domadice pozýva na podujatie: „Hurá leto 2019 – domadické trhy“ Podujatie sa uskutoční
29. júna 2019 od 15.00 hod. na športovom ihrisku v Domadiciach.

18. Jún 2019
Inovatívne finančné nástroje v pôdohospodárstve
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj Vás pozýva
na informačný workshop na tému: „Inovatívne finančné nástroje v pôdohospodárstve“

NEWSLETTER
Národnej siete rozvoja
vidieka SR

DEŇPOĽA

Súťaž „NAJHORÁR“

OznamyMPRV SR - Podujatia

Nepremeškajte 25. Deň poľa zameraný
na krmoviny spojený s výstavou poľno-
hospodárskej techniky a seminárom,
ktorý sa koná za spolupráce NPPC –
VÚTPHP a PPA dňa 23. mája 2019
v obci Liptovský Ondrej.

Na výstave môžete vidieť technologické
linky pre zber krmovín, ktoré pozostá-
vajú z kosačiek, rozhadzovačov a ri-
adkovačov krmovín, zberacích vozov,
zberacích lisov, rezačiek a obalovačiek,
oplôtkové systémy, náhradnédiely, oba-
lová technika a agro pneumatiky.

Viac informácií nájdete v pozvánke.

V piatok 24. mája2019 Vás pozývame nazaujímavé podujatie na Donovaloch– súťaž
o „NAJHORÁRA“. Podujatie sa bude konať v areáli Chaty Lesy Donovaly.
Viac informácií nájdete v pozvánke.
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OZNAMYCLLD

OZNAMYPPA

Oznámenie PPA v súvislosti so zverejnením aktualizovanej Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z
Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora namiestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, verzia 1.1

Pôdohospodárskaplatobnáagentúra (PPA) oznamujeMiestnymakčnýmskupinám(MAS), ktorémajú sPPAplatnúaúčinnúZmluvu
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu Aktivít Projektu v rámci podopatrenia 19.4 Podpora na prevádzkové
náklady a oživenie stratégie a na implementáciu stratégiemiestneho rozvoja vedeného komunitou v rámci podopatrenia 19.2 Podpora
na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a zároveň im bolo zaslané Oznámenie
o schválení/čiastočnom schválení aktualizácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou v rámci PRV SR 2014 - 2020
nasledovné:
MAS sú povinné odo dňa 20.05.2019 vyhlasovať výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v systéme
ITMS2014+ podľa postupov uvedených v Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka
SR2014 – 2020pre opatrenie 19. Podpora namiestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADERv znení aktualizácie č. 1.1 zo dňa 20.05.2019,
zverejnenej na webovom sídle www.apa.sk.
PPA zároveň žiada MAS, aby spolu s Príručkou pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR
2014 – 2020pre opatrenie 19. Podporanamiestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, verzia 1.1, používali jej aktualizované zverejnené
prílohy.

20 Máj 2019

Oznámenie o výsledkoch predbežnej krížovej kontroly na jednotných žiadostiach na rok 2019

PPA oznamuje žiadateľom o priame podpory pre rok 2019, že dňa 04.06.2019 vykonala predbežnú krížovú kontrolu, ktorej
výsledky sú dostupné v aplikácii GSAA v záložke „Výsledky kontroly“.
Čítajte viac...

05 Jún 2019

Príručka pre žiadateľa pre intervenčný predaj sušeného odstredenéhomlieka

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Príručku pre žiadateľa pre intervenčný predaj sušeného odstredeného mlieka
prostredníctvom verejnej súťaže.
Čítajte viac...

24 Máj 2019

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredenéhomlieka pre 36. čiastkovú výzvu na predkladanie
ponúk v rámci verejnej súťaže.

Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/843 z 23. mája 2019 stanovila minimálnu predajnú cenu
sušeného odstredeného mlieka pre 36. čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím
nariadením (EÚ) 2016/2080, v prípade ktorej lehota na predkladanie ponúk skončila 21. mája 2019.
Čítajte viac...

27 Máj 2019

Usmernenie PPA č. 10/2017 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania/obstarávania tovarov,
stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020, Aktualizácia č.1.

PPA oznamuje žiadateľom/prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, že uverejnila v časti PPA /
Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Usmernenia PPA Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry
č. 10/2017 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania/obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb
financovaných z PRV SR 2014 – 2020, Aktualizácia č.1.
Čítajte viac...

03 Jún 2019

Oznámenie o zverejnení výzvy č. 40/PRV/2019 pre podopatrenie 8.6

PPA oznamuje, že zverejnila v časti PPA / Podpory / Projektové podpory
/ PRV 2014-2020 / Výzvy / Opatrenie 8 / Podopatrenie 8.6 Výzvu č.
40/PRV/2019 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre:
Opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia
životaschopnosti lesov
Podopatrenie 8.6 – Podpora investícií do lesníckych technológií
a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na
trh
Uzavretá výzva, platná do 13.9.2019 Podávanie a prijímanie ŽoNFP
od 19.8.2019 - 13.9.2019
Čítajte viac...

04 Jún 2019
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Vláda Slovenskej republiky schválila návrh
nového zákona o poľovníctve z dielne
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR (MPRV SR). Nový zákon sa
zameriava na všetky dôležité oblasti.
Približne 60 000 držiteľom poľovných lístkov
prináša stransparentnenie procesov, menej
byrokracie a poplatkov. Zákon zároveň rieši aj
škody spôsobované zverou na
poľnohospodárskych plodinách, či v lesníctve
a zaoberá sa aj ochranouprírody a živočíchov.

AKTUALITYMPRV SR

Termálne vody v Podhájskej vykurujú skleníky slovenského giganta v pestovaní gerbier
31 Máj 2019

Aj keď je Slovensko pomerne bohaté na zdroje geotermálnej energie, využíva ich len hŕstka podnikateľov.
Patrí medzi nich aj Branislav Oremus - najväčší slovenský pestovateľ gerbier. Pod skleníkmi vyhrievanými
termálnou vodou sa darí nielen jeho kvetom, ale aj paradajkám. Čítajte viac...

Čítajte viac...

Biohospodárstvo je jednou z odpovedí ako si poradiť s klimatickou zmenou
04 Jún 2019

V hlavnom meste Rumunska sa stretli ministri poľnohospodárstva EÚ. Hlavným bodom rokovania bol
výskum v oblasti poľnohospodárstva a biohospodárstva.
Čítajte viac...

Čítajte viac...

Čítajte viac...

Vláda schválila nový zákon o poľovníctve
29 Máj 2019

Štátne lesy TANAPumajú záujem riadiť dvaja uchádzači
04 Jún 2019

Do výberového konania na riaditeľa Štátnych lesov Tatranského národného parku sa prihlásili dvaja
uchádzači. Záujem riadiť príspevkovú organizáciu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
prejavili dvaja profesionálni lesníci. Žiaden z kritikov, ktorí sa v minulosti vyjadrovali negatívne na adresu
organizácie, záujem o jej riadenie neprejavil.

Obchodníci zvyšujú ceny v obchodoch, ale odmietajú sa podeliť s dodávateľmi
27 Máj 2019

V raste cien potravín za rok 2018 obsadilo Slovensko druhé miesto v celej Európskej únii. Zdražovanie
pokračovalo aj v tomto roku. Ceny neklesli ani napriek zrušeniu mimoriadneho odvodu pre obchodné reťazce.
Agrorezort upozorňuje, že na zdražovaní sa najväčšou mierou podieľajú obchodníci, ktorí zneužívajú svoju
dominantnú silu na úkor spotrebiteľov a dodávateľov. Problém avizovala riešiť už aj Európska komisia, ktorá
chce sprístupniť kľúčové informácie o tvorbe cien agropotravinárskych výrobkov.
Čítajte viac...

Chráni ju pečiatka EÚ. V čom spočíva unikátnosť Žitavskej papriky?
31 Máj 2019

Je kráľovnou slovenských korenín a nositeľkou chráneného označenia pôvodu. Svojej výnimočnej chuti vďačí
práve oblasti, v ktorej sa pestuje. Aj keď je vytláčaná lacnejšími dovozovými paprikami, tradičný výrobný
postup si s menšími úpravami zachováva dodnes.
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Členovia z Helsinskej univerzity, Fínskeho lesného výskumného ústavu, Fínskeho lesníckeho centra a Združenia vlastníkov lesov
sa dohodli, že je potrebné nájsť také manažérske opatrenia a metódy, ktoré budú riešiť tieto spoločné témy a nájdu cesty na
vytvorenie sociálnych a ekonomicky atraktívnych prístupov do lesného hospodárstva. Marko Mäki-Hakola povedal, že chceli
nájsť nové metódy na zlepšenie ziskovosti so zárukou prijateľnosti. Ako ďalej poznamenal, v danej oblasti neexistovalo veľa
poznatkov a vedomostí a situácia ponúkala veľký potenciál pre rozvoj nových informácií a nastavenia nových spoluprác a vzťahov
medzi vlastníkmi lesov.

Čítajte viac...

Nájdenie inovatívnych riešení

Fíni za ostatné obdobie zaznamenali pokles výroby celulózy a papiera, na strane druhej vzrástol dopyt po
bioenergii a produktoch z lesa ako sú huby či lesné ovocie. V neposlednom rade sa zvyšuje záujem o rekreačné
služby. Nové smery lesného hospodárstva nie je ľahké uplatniť do praxe.

Marko Mäki-Hakola z Centrálnej jednotky poľnohospodárskych producentov a vlastníkov lesov (MTK)
vzniknutú situáciu komentuje slovami, že vlastníci lesov nemusia mať prístup k tým metódam manažmentu,
ktoré riešia novú škálu aktivít. Taktiež sa vmene vlastníkov lesov vyjadril, že vzhľadomk ich vekua zdraviu,malej
lesnej výmere, či vzhľadomna skutočnosť, že vlastník nie je odkázaný na príjem z lesa, lesníci nemusia inklinovať
k aplikácii novýchmetód do praxe.

V súčasnosti 20 percent vlastníkov lesov žije vmestách. A toto percento stále rastie. Deje sa tak aj preto, lebomladí
ľudia dedia lesy po svojich rodičoch pričom sa z vidieka odsťahovali preč. Pre týchto odídencov je riadenie lesa na
diaľku náročné a ekonomický záujem býva ohraničený.

V POSLEDNOM OBDOBÍ ZAZNAMENÁVA LESNÉ HOSPODÁRSTVO VEĽKÉ ZMENY, KTORÉ VEDÚ K APLIKÁCII
NOVÝCHMANAŽÉRSKYCHMETÓD. DOPYT SPOLOČNOSTI A OBCHODU SA NEUSTÁLE VYVÍJA, PRIČOM DÔRAZ SA
KLADIE NA BIOEKONOMIKU. TÁTO SKUTOČNOSŤ VYTVÁRA NOVÉMOŽNOSTI PRE OBCHOD A INOVÁCIE.

Zlepšenie hodnôt v lesníckom reťazci vo Fínsku
Inšpirácie k inováciám
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Pripravujeme
RANSRV SR pre Bratislavský kraj NSRV SR

RANSRV SR pre Trnavský kraj

Názov: Stretnutie regionálnej Tematickej pracovnej skupiny
pre LEADER/CLLD
Termín a miesto: 2. Polovica júna , Bratislava
Cieľ: aktuálne informácie o činnosti, aktivitách, problémoch
a skúsenostiach

Názov: Pálenie Jánskych ohňov
Termín a miesto: 22.6.2019, Horné Otrokovce
Cieľ: prezentácia RA TT a regionálnych producentov

RANSRV SR pre Nitriansky kraj
Názov: Inovatívne finančné nástroje v pôdohospodárstve
Termín a miesto: 18.06.2019 v Palárikove
Cieľ:poskytnúťinformácieomožnostiachvyužitiafinančných
nástrojov v pôdohospodárstve v EÚ a na Slovensku

Názov: Hurá leto 2019 – domadické trhy
Termín a miesto konania: 29. 06. 2019 Domadice
Cieľ: spoluorganizáciakultúrnehopodujatia, v rámciktorého
budú prezentované tradičné ľudové remeslá i regionálne
potravinové špeciality vrátane činnosti RA NR

RANSRV SR pre Banskobystrický kraj
Názov: Aktuálna situácia v lesníckych opatreniach PRV SR
2014-2020
Termín a miesto: 06- 07/2019, BB/PO kraj (spolupráca pri
organizáciisRAprePOkraj)–presnýtermínamiestokonania
aktivity bude stanovený po vyhlásení výzvy, po dohode
s lektormi a spoluorganizátorom seminára
Cieľ: informovanie o situácii v podopatreniach PRVSR 2014-
2020prerozvojlesníckychoblastí,aktuálneaplánovanévýzvy

RANSRV SR pre Košický kraj

Prihlasovací formulár
Program

Názov: Agrokomplex 2019
Termín a miesto: 22. - 25.08.2019, Nitra
Cieľ: propagácia regionálnej antény Národnej siete rozvoja
vidiekaSRaostatnýchbeneficientovProgramurozvojavidieka
z Košického kraja a zároveň i propagácie Programu rozvoja
vidieka SR, informovanie širšej verejnosti o politike rozvoja
vidieka a omožnostiach financovania, podporovanie inovácií
v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve
a vo vidieckych oblastiach

Názov: Ždanianský jarmok
Termín a miesto: 08/2019, Ždaňa
Cieľ: propagácia regionálnej antény Národnej siete rozvoja
vidiekaSRaostatnýchbeneficientovProgramurozvojavidieka
z Košického kraja a zároveň i propagácie Programu rozvoja
vidieka SR, informovanie širšej verejnosti o politike rozvoja
vidieka a omožnostiach financovania, podporovanie inovácií
v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve
a vo vidieckych oblastiach

25. Jún 2019
Študijná cesta namalé rodinné farmy v SR
Návšteva malých rodinných fariem – prehliadka spojená
s odborným výkladom, vzájomnou výmenou skúseností
a inšpirácií
- Návšteva farmy zameranej na chov a porážku hydiny
- Návšteva farmy zameranej na chov oviec a spracovanie ovčieho
mlieka

12 - 16 Jún 2019
14. Stretnutie Národných vidieckych sietí,
Rozvoj metodiky pre vidiecke siete pracujúce s miestnymi
beneficientami projektov amiesntymi akčnými skupinami;
Rozvojspoločnýchaktivítaklastrov,akonapríkladrozšírenie
makro-regionálnych klastrov a zoskupenie vybraných
externých zainteresovaných strán;
Podanie spätnej väzby podujatia “networX” a nabranie
inšpiratívnych myšlienok a nápadov vychádzajúcich
z aktivít prebiehajúcich na tomto podujatí.

http://www.nsrv.sk/download.php?2641
http://www.nsrv.sk/download.php?2642
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1954
http://www.nsrv.sk/download.php?2641
http://www.nsrv.sk/download.php?2642

