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 E IP - A G R I N E W S LE T T E R
Národná sieť rozvoja vidieka SR dáva do pozornosti Slovenskú verziu EIP – AGRI Newslettra

S P P 2 0 21 - 2 02 7
Prinášame Vám navrhovaný reformný balík Spoločnej
poľnohospodárskej politiky (SPP) na obdobie rokov
2021 - 2027 v novej sérii štúdií v anglickom jazyku.
Prvé tri štúdie nájdete:




prvá štúdia tu
druhá štúdia tu
tretia štúdia tu



O Z N A MY PPA

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 28. čiastkovú výzvu
na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže
27 November 2018
Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1837 z 22. novembra 2018 stanovila minimálnu
predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 28. čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej
súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080, v prípade ktorej lehota na predkladanie ponúk
skončila 20. novembra 2018.
Čítajte viac...
Oznámenie pre žiadateľov zaradených do záväzku na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie a ekologické
poľnohospodárstvo od roku 2014
26 November 2018
PPA oznamuje žiadateľom o platbu na agroenvironmentálno-klimatické opatrenie a ekologické
poľnohospodárstvo, ktorí vstúpili do záväzku v roku 2014, že v roku 2019 bude možné požiadať o predĺženie
záväzku na rok 2019.
Čítajte viac...
Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do opatrenia dobré životné podmienky zvierat v roku 2018
20 November 2018
PPA oznamuje žiadateľom, ktorí v roku 2018 predložili žiadosť o zaradenie do opatrenia dobré životné
podmienky zvierat, že v tomto období pristúpila k administrovaniu oznámení o splnení podmienok na zaradenie
do opatrenia. PPA zároveň upozorňuje žiadateľov, aby riadne vyplnené (vrátane hlavičky) a podpísané záväzné
vyhlásenie a požadované dokumenty posielali na príslušné regionálne pracovisko PPA v mieste administrovania
žiadosti. Správne adresovanie dokumentov urýchli proces administrácie záväzkov.
Čítajte viac...
Oznámenie pre žiadateľov o platby na ANC, AEKO a EKO
16 November 2018
PPA oznamuje žiadateľom o platby na ANC, AEKO a EKO, že na základe predbežného prepočtu dobytčích
jednotiek v rámci administratívnej kontroly jednotných žiadostí na rok 2018 zistila podozrenie z neplnenia
podmienok zaťaženia. Zoznam dotknutých žiadateľov je v prílohe oznámenia.
Čítajte viac...



A K T U A L IT Y MP R V SR

Európska komisia odobrala Slovensku výnimku z povinnosti registrácie chovu ošípaných, kde sa chová len
jedna ošípaná
22 November 2018
Chovatelia ošípaných nezávisle od počtu chovaných jedincov si musia svoje chovy zaregistrovať v Centrálnej
evidencii hospodárskych zvierat. Európska komisia zrušila Slovensku aj ďalším krajinám výnimku z povinnosti
registrácie chovu ošípaných kvôli šíreniu Afrického moru ošípaných v Európe.
Čítajte viac...
Stanovisko lesníkov a akademikov k obhospodarovaniu lesov
15 November 2018
Na pôde Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) sa 5. novembra 2018 zišli predstavitelia rezortu slovenského
lesníctva a reprezentácia vysokoškolského lesníckeho vzdelávania k téme obhospodarovania lesov a spoločného
postupu pri riešení aktuálnej situácie.
Čítajte viac...



IM P LE ME N T Á C IA C L LD

Výzva č. 1/2018/PO5 na výber odborných hodnotiteľov
29 November 2018
RO pre IROP zverejnil výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre MAS.
Čítajte viac...
Informácia RO pre IROP k financovaniu výdavkov na chod MAS
27 November 2018
RO pre IROP informuje prijímateľov (Miestne akčné skupiny), že na podklade doručeného oznámenia
Ministerstva financií SR pristupuje k obnoveniu zaraďovania výdavkov Prioritnej osi 5 IROP do súhrnných
žiadostí o platbu. V tejto súvislosti upozorňujeme, že samotné uhrádzanie platieb bude realizované zo strany RO
pre IROP a Certifikačného orgánu štandardným spôsobom.
Čítajte viac...
Aktualizácia č. 2 výzvy č. 27/PRV/2018
19 November 2018
PPA aktualizovala na webovom sídle PPA Výzvu č. 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...
Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.8
16 November 2018
PPA zverejnila dokument Systém riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 –
2020, verzia 1.8
Čítajte viac...
Oznámenie o usmernení Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č. 3 k akualizácii
stratégii CLLD
14 November 2018
Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č. 3 k aktualizácii stratégie
miestneho rozvoja vedeného komunitou v zmysle Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre
programové obdobie 2014-2020, kap. 10.1.1, ods. 3
Čítajte viac...
Oznámenie riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 k prístupu do portálu OverSi.gov.sk
14 November 2018
Z dôvodu posudzovania splnenia podmienok poskytnutia príspevku zo strany miestnej akčnej skupiny (ďalej len
MAS) v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
pre podopatrenie 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného
komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
zabezpečí pre zamestnancov MAS pridelenie prístupov do portálu OverSi.gov.sk.
Čítajte viac...

 K A LE N D Á R UD A LO ST Í
Dátum
18. December 2018
05. December 2018
Čítajte viac...

Názov aktivity
Jarmok tradičných vidieckych produktov
Výmena skúseností s MAS Kopaničiarsky región

Miesto konania
Obec Kysta
Kopaničiarsky región

Čítajte viac...
Čítajte viac...

 PR ÍK LA D Y D O B R E J PR A X E
Relaxačno-kongresové centrum hotel Família
Opatrenie 6 / Podopatrenie 6.4 / Oblasť 1. Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou
Miesto realizácie projektu: Stará Ľubovňa
Schválená výška príspevku z PRV SR 2014 - 2020: 1 038 339,39 €
Predmetom projektu je rozšírenie poskytovaných služieb hotela o kongresové centrum pre prienik do segmentu
kongresovej turistiky a organizovanie najrozmanitejších firemných aktivít, akými sú školenia, porady,
konferencie, prezentácie a pod.
Hlavná časť kongresového centra dimenzovaná pre 150
osôb sa bude nachádzať na 2. nadzemnom podlaží. S touto
prioritnou činnosťou, o ktorú je potrebné rozšíriť služby
poskytované hotelom nevyhnutne súvisí aj doplnenie
služieb poskytovaných v oblasti stravovania, a to o vlastnú
plnohodnotne vybavenú kuchyňu. Kongresové centrum
bude môcť vo všetkých, na tento účel plánovaných
priestoroch umiestniť až 200 ľudí, ktorí budú následne
nevyhnutne využívať ďalšie zo služieb poskytovaných
hotelom. Súčasťou projektu je taktiež vybudovanie
relaxačného centra, ktoré bude vybavené vírivou vaňou,
Fotografia pred realizáciou projektu; Zdroj: Archív
tromi saunami, fitnes centrom, korzom, masážnymi
GURMEN s.r.o.
priestormi a odpočivárňami vrátane šatní a sociálnych
zariadení.

Fotografie po realizácii projektu; Zdroj: Archív GURMEN s.r.o.

Viac informácií o danom projekte nájdete na: http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr2014-2020?id=530
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