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NEWSLETTER 
Národnej siete rozvoja
vidieka SR

Verejná konzultácia budúcej Spoločnej poľno-
hospodárskej politiky na Slovensku

Vážení aktéri rozvoja vidieka, 

dovoľujeme si Vás v mene Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR osloviť 
v súvislosti s prípravou Strategického plánu k Spoločnej poľnohospodárskej politike 
(SPP) na Slovensku pre roky 2021-2027. 

Cieľom dotazníka je identifikovať potreby a preferencie verejnosti o nastavení SPP 
prostredníctvom skupín otázok rozdelených do piatich celkov:
1. Všeobecné informácie o respondentoch
2. Slovenské poľnohospodárstvo, vidiecke oblasti a spoločnosť
3. Spoločná poľnohospodárska politika 2021- 2027 na Slovensku
4. Priority I. Piliera SPP – Priame platby
5. Priority II. Piliera SPP – Rozvoj vidieka

Vyplnenie dotazníka zaberie odhadom 15 minút a Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR si veľmi váži Váš čas venovaný budúcnosti poľnohospodárstva 
a rozvoju vidieka na Slovensku.

Dotazník je možné vyplniť do 15.2.2019.

VYPLNIŤ FORMULÁR

2/
20

19

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0i4FsrJ2NAh48vmSGh2m5hlWwobvDURF2jzVVkU9T8Uwk4g/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0i4FsrJ2NAh48vmSGh2m5hlWwobvDURF2jzVVkU9T8Uwk4g/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1845


OZNAMY MPRV SR
Európska únia i Slovensko trpia nedostatkom rastlinných bielkovín
29 Január 2019

Ministri poľnohospodárstva členských štátov Európskej únie (EÚ) tento týždeň rokovali o riešení nedostatku 
rastlinných bielkovín v EÚ. Únia ich musí pre zabezpečenie dopytu po potravinách dovážať z tretích krajín. 
Agroministri diskutovali aj o africkom more ošípaných. 
Čítajte viac...

Matečná: Dvojaká kvalita je znova zaradená ako nekalá obchodná praktika
29 Január 2019

Dvojaká kvalita, ktorú ako nekalú obchodnú praktiku koncom minulého roka vypustilo Rakúske predsedníc-
tvo z pripravovanej európskej legislatívy, je vďaka iniciatíve slovenskej agroministerky Gabriely Matečnej 
(SNS) znova späť v návrhu. G. Matečná v pondelok v Bruseli o probléme dvojakej kvality rokovala aj s euro-
komisárkou pre spravodlivosť a ochranu spotrebiteľov Věrou Jourovou. 
Čítajte viac...

Slovenské potraviny ochutnajú v Berlíne stovky tisíc ľudí
22 Január 2019

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pod vedením Gabriely Matečnej preťalo 
minulý rok dlhú 11-ročnú šnúru, počas ktorej nemalo Slovensko na tak prestížnom veľtrhu, ako je Internati-
onale Grüne Woche, žiadne zastúpenie. Národný stánok Slovenska nechýba ani na aktuálnom 84. ročníku, 
ktorý očakáva 400-tisícovú návštevnosť. Národnú expozíciu zrealizovalo v rámci podpory exportnej politiky 
slovenských potravinárov MPRV SR.
Čítajte viac...

Agrorezort sprísňuje preventívne opatrenia proti africkému moru ošípaných
16 Január 2019

Maďarskí veterinári v utorok informovali slovenské štátne orgány o zaznamenaní mŕtveho, 8-mesačného 
diviaka pozitívneho na africký mor ošípaných v lokalite obce Hanogny v župe Borsod-Abaúj-Zemlén. Tento 
región susedí s okresom Rimavská Sobota. Štátna veterinárna a potravinová správa SR začala konať a pri-
pravuje opatrenia.
Čítajte viac...

Odborné senzorické skúšky
17 Január 2019

Certifikačný orgán vykonávajúci certifikáciu osôb oznamuje, že v dňoch 19. až 21. februára 2019 plánuje 
organizovať odborné senzorické skúšky na účely certifikácie spôsobilosti osôb vykonávať senzorické posudzo-
vanie vína a vinárskych produktov. 
Viac informácií vrátane žiadosti nájdete tu: http://www.uksup.sk/?pl=759&article=976

Brexit ovplyvní najmä rozpočet na Spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ
16 Január 2019

Ak Spojené kráľovstvo odíde z Európskej únie, pre poľnohospodárov to bude znamenať predovšetkým menej 
peňazí na Spoločnú poľnohospodársku politiku. Zostávajúce členské krajiny, vrátane Slovenska, budú musieť 
počítať s navýšením národným zdrojov na spolufinancovanie európskych programov, ale aj so zvýšenou admi-
nistratívou.
Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, aké budú možné dopady Brexit-u, kliknite sem:  
http://www.mzv.sk/europske-zalezitosti/brexit
 

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=13827
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=13827
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http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=13807
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http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=40&id=13786
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=13781
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=13781
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=13781


Oznámene
28 Január 2019

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 
2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / 
Výzvy / Opatrenie 1 / Podopatrenie 1.2 / 37/PRV/2018 Výzvu č. 37/PRV/2018 pre opatrenie: 1 – Prenos znalos-
tí a informačné akcie, podopatrenie: 1.2 – Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 31. čiastkovú výzvu 
na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže.
28 Január 2019

Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/112 z 24. januára 2019 stanovila minimálnu 
predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 31. čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej 
súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080, v prípade ktorej lehota na predkladanie ponúk 
skončila 22. januára 2019.
Čítajte viac...

Oznámenie
28 Január 2019

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 
2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / 
Výzvy / Opatrenie 1 / Podopatrenie 1.1 Výzvu č. 36/PRV/2018 pre opatrenie: 1 – Prenos znalostí a informačné 
akcie, podopatrenie: 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie 
programy nepresahujúce 18 mesiacov
 Oznámenie o termínoch na predkladanie ponúk do verejnej súťaže na predaj sušeného odstredeného mlieka.

28 Január 2019

Nájomca je povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom  za pozemky podľa 
katastrálnych území k 31. decembru a údaje a informácie z tejto evidencie poskytnúť okresnému úradu každo-
ročne do 31. januára nasledujúceho roku. Údaje z formulárov budú následne použité na stanovenie obvyklej 
výšky nájomného pre každé katastrálne územie v SR.  
Čítajte viac...

Oznámenie o termínoch na predkladanie ponúk do verejnej súťaže na predaj sušeného odstredeného mlieka.
28 Január 2019

Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/2080 z 25. novembra 2016, ktorým sa začí-
na predaj sušeného odstredeného mlieka postupom verejného obstarávania v platnom znení, vyhlásila predaj 
sušeného odstredeného mlieka prostredníctvom verejnej súťaže. 
Čítajte viac...

Oznámenie pre žiadateľov OPRH 2014-2020
28 Január 2019

PPA oznamuje, že na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom ná-
mornom a rybárskom fonde v rámci výziev OPRH 2014-2020 zverejňuje aktualizovaný zoznam schválených 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok. 
Túto informáciu žiadatelia nájdu v časti: PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Schválené 
ŽoNFP z OPRH 2014-2020

OZNAMY PPA
Oznámenie o termínoch na predkladanie ponúk do verejnej súťaže na nákup sušeného odstredeného mlieka
29 Január 2019

Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/98 z 21. januára 2019, ktorým sa začína 
nákup sušeného odstredeného mlieka postupom verejného obstarávania, vyhlásila nákup sušeného odstrede-
ného mlieka. 
Prílohy (dokumenty na stiahnutie): Oznámenie o termínoch na predkladanie ponúk na nákup (pdf, 223.37 
Kb, 9x)
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http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-terminoch-na-predkladanie-ponuk-do-verejnej-sutaze-na-nakup-suseneho-odstredeneho-mlieka/9018
http://www.apa.sk/download/13349
http://www.apa.sk/index.php?navID=772&id=9014
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-stanoveni-minimalnej-predajnej-ceny-suseneho-odstredeneho-mlieka-pre-31-ciastkovu-vyzvu-na-predkladanie-ponuk-v-ramci-verejnej-sutaze/9013
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-stanoveni-minimalnej-predajnej-ceny-suseneho-odstredeneho-mlieka-pre-31-ciastkovu-vyzvu-na-predkladanie-ponuk-v-ramci-verejnej-sutaze/9013
http://www.apa.sk/podopatrenie-1-1/aktualizacia-c-1-vyzvy-c-36-prv-2018/9011
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-stanoveni-minimalnej-predajnej-ceny-suseneho-odstredeneho-mlieka-pre-31-ciastkovu-vyzvu-na-predkladanie-ponuk-v-ramci-verejnej-sutaze/9013
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-stanoveni-minimalnej-predajnej-ceny-suseneho-odstredeneho-mlieka-pre-31-ciastkovu-vyzvu-na-predkladanie-ponuk-v-ramci-verejnej-sutaze/9013
http://www.apa.sk/schvalene-zonfp-z-oprh-2014-2020
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-terminoch-na-predkladanie-ponuk-do-verejnej-sutaze-na-predaj-suseneho-odstredeneho-mlieka/9010
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-terminoch-na-predkladanie-ponuk-do-verejnej-sutaze-na-predaj-suseneho-odstredeneho-mlieka/9010
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KALENDÁR UDALOSTÍ

07 Feb 2019
Povinnosti prijímateľa pri realizácii projektu v rámci 
PRV SR 2014 - 2020

RA  NSRV SR  pre Košický kraj organizuje vzdelávaciu akti-
vitu „Povinnosti prijímateľa pri realizácii projektu v  rámci 
PRV SR  2014 - 2020\“. Hlavnou témou je  objasnenie povin-
ností v rámci implementácie projektov z PRV SR 2014 – 2020, 
ktoré im vyplývajú z Príručky pre prijímateľa PRV SR 2014 – 
2020. 

06 Feb 2019
Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/
CLLD pre MAS v Prešovskom kraji

RA  NSRV SR  pre Prešovský kraj 
organizuje Stretnutie Tematic-
kej pracovnej skupiny LEADER/
CLLD pre MAS v Prešovskom kraji 
dňa 7.2.2019 v Prešove 

OZNAMY CLLD

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a informácia o termíne uzávierky 
6. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na financovanie implementácie stratégie CLLD, kód výzvy IROP-
-PO5-SC511/512-2018-28
16 Január 2019

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 12 161 436 Eur (zdroj EÚ).
V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uza-
vretia hodnotiaceho kola č. 6 stanovený na 15.03.2019.
Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF[1] oprávnený kedykoľvek v priebehu trvania výzvy zmeniť 
indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov 
alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.
[1]Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

Čítajte viac...

Implementačný model CLLD 1.1

RO pre IROP zverejnil implementačný model CLLD 1.1., kde je nahraná príloha Výzva pre MAS

Implementačný model CLLD v IROP (zip, 2.75 Mb, 472x)
Implementačný model CLLD v IROP – verzia 1.1. (zip, 10.81 Mb, 214x)

18 Január 2019

EIP-AGRI HĽADÁ EXPERTOV 
A ODBORNÍKOV DO FOKU-

SOVÝCH SKUPÍN
EIP-AGRI hľadá expertov a odborníkov do nasledov-
ných Fokusových skupín: „Zdravie včiel a udržateľné 
včelárstvo“, „Salinizácia pôdy“, „Znižovanie antimi-
krobiálnych látok v chove hydiny“, „Ochrana poľno-
hospodárskej pôdy pred kontamináciou“ a „Možnosti 
diverzifikácie prostredníctvom liečivých a kozmetic-
kých výrobkov na rastlinnej báze“.

Prihlásiť sa môžete do 11. 02. 2019 a viac informácii 
sa môžete dozvedieť na: https://ec.europa.eu/eip/
agriculture/en/news/call-five-new-focus-groups-
-now-open, https://ec.europa.eu/eip/agriculture/
sites/agri-eip/files/20181219_calltext_fg34-38.pdf.

Dokumenty na stiahnutie
EIP-AGRI hľadá expertov 
a odborníkov do Fokusových 
skupín (0.27 MB, PDF)

OZNAMY PPA
Povinnosť žiadateľov dodržiavať podmienky stanovené legislatívou EÚ a SR
17 Január 2019

Žiadatelia sa každoročne uchádzajú o priame podpory v zmysle platnej právnej úpravy EÚ a SR. Pri podaní žia-
dosti žiadatelia vyhlasujú, že sú im známe podmienky poskytovania podpory sú si vedomý požiadaviek vzťahujú-
cich sa na pomoc, o ktorú žiadajú a do žiadosti uviedli všetku užívanú plochu. 
Zároveň žiadatelia vyhlasujú, že poskytnú ďalšie požadované doklady a informácie, ktoré sú potrebné na posúde-
nie oprávnenosti žiadosti a na požiadanie Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „PPA“) alebo delegova-
nej inštitúcie PPA poskytnem pravdivo a v požadovanom termíne vyplnené.
Čítajte viac...

Disponibilné finančné prostriedky v rámci národných projektov a projektov technickej pomoci v OPRH 2014-2020 
ku 17.01.2019
17 Január 2019

PPA oznamuje, že v rámci výziev OPRH 2014-2020 aktualizuje ku 17.01.2019 voľnú časť indikatívnej alokácie 
na jednotlivé výzvy.
Túto informáciu žiadatelia nájdu v časti:PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Výzvy 
na predkladanie ŽoNFP / Disponibilné finančné prostriedky OPRH 2014-2020 

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 30. čiastkovú výzvu na pred-
kladanie ponúk v rámci verejnej súťaže
17 Január 2019

Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/40 z 10. januára 2019 stanovila minimálnu pre-
dajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 30. čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže 
vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080, v prípade ktorej lehota na predkladanie ponúk skončila 8. 
januára 2019
Čítajte viac...

Disponibilné finančné prostriedky v rámci výziev OP RH 2014-2020 ku 17.01.2019Disponibilné finančné prost-
riedky v rámci výziev OP RH 2014-2020 ku 17.01.2019
17 Január 2019

PPA oznamuje, že v rámci výziev OPRH 2014-2020 aktualizuje ku 17.01.2019 voľnú časť indikatívnej alokácie 
na jednotlivé výzvy.
Túto informáciu žiadatelia nájdu v časti: PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Výzvy 
na predkladanie ŽoNFP / Disponibilné finančné prostriedky OPRH 2014-2020 

http://www.apa.sk/aktuality/povinnost-ziadatelov-dodrziavat-podmienky-stanovene-legislativou-eu-a-sr/9001
http://www.apa.sk/aktuality/povinnost-ziadatelov-dodrziavat-podmienky-stanovene-legislativou-eu-a-sr/9001
http://www.apa.sk/disponibilne-financne-prostriedky-oprh2014-2020
http://www.apa.sk/disponibilne-financne-prostriedky-oprh2014-2020
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-stanoveni-minimalnej-predajnej-ceny-suseneho-odstredeneho-mlieka-pre-30-ciastkovu-vyzvu-na-predkladanie-ponuk-v-ramci-verejnej-sutaze/8996
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-stanoveni-minimalnej-predajnej-ceny-suseneho-odstredeneho-mlieka-pre-30-ciastkovu-vyzvu-na-predkladanie-ponuk-v-ramci-verejnej-sutaze/8996
http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-o-stanoveni-minimalnej-predajnej-ceny-suseneho-odstredeneho-mlieka-pre-30-ciastkovu-vyzvu-na-predkladanie-ponuk-v-ramci-verejnej-sutaze/8996
http://www.apa.sk/disponibilne-financne-prostriedky-oprh2014-2020
http://www.apa.sk/disponibilne-financne-prostriedky-oprh2014-2020
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=92&article=1841
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1318&navID2=1318&sID=67&id=13445&start
http://www.mpsr.sk/download.php?fID=16032
http://www.mpsr.sk/download.php?fID=16628
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1313&navID2=1313&sID=67&id=13782
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Kalendár udalostí
22..- 23. Feb 2019
,,Klub mladých farmárov“
Pozývame Vás na  stretnutie Klubu mladých farmárov, 
organizované ASYF v spolupráci s NSRV SR, hlavnými té-
mami stretnutia budú budúca SPP, plánované výzvy, legislatív-
ne úpravy ako i ďalšie zaujímavé témy.

15 Feb 2019
Ochrana finančných záujmov ŠR a EÚ, záložné právo, 
poistenie majetku v rámci PRV SR 2014 - 2020
Regionálna anténa NSRV SR  pre Košický kraj organi-
zuje vzdelávaciu aktivitu "Ochrana finančných záujmov 
ŠR  a  EÚ, záložné právo, poistenie majetku v  rámci PRV 
SR 2014 - 2020" dňa 15.02.2019 v Hoteli Bodva, Školská 5, 
045 01 Moldava nad Bodvou 

07 Feb 2019
Povinnosti prijímateľa pri realizácii projektu v  rámci 
PRV SR 2014 - 2020
RA NSRV SR pre Košický kraj organizuje vzdelávaciu akti-
vitu "Povinnosti prijímateľa pri realizácii projektu v rámci 
PRV SR  2014 - 2020\". Hlavnou témou je  objasnenie po-
vinností v  rámci implementácie projektov z  PRV SR  2014 
– 2020, ktoré im vyplývajú z Príručky pre prijímateľa PRV 
SR 2014 – 2020. 

06 Feb 2019
Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/
CLLD pre MAS v Prešovskom kraji
RA  NSRV SR  pre Prešovský kraj organizuje Stretnutie 
Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD pre MAS 
v Prešovskom kraji dňa 7.2.2019 v Prešove

NSRV SR pripravuje
30.1 - 1.2.2019
Centre Albert Borschette, Brusel Belgicko

6. Stretnutie LEADER Subgroup v Bruseli  
Termín a miesto: 30.1 - 1.2.2019, Centre Albert Borschette, 

Brusel Belgicko
Cieľ:  Získať info o nových plánoch v rámci stratégie LEADER/
CLLD pre budúce obdobie. Účasť zástupcov členských krajín EÚ

28.2. - 2.3.2019
Taliansko
Študijná cesta „Medzinárodný včelársky veľtrh  
Apimell 20019“ do Talianska
Cieľ: Šírenie informácií a prezentácia príkladov dobrej praxe za-
meranej na včelárstvo
Cieľová skupina: Beneficienti PRV SR 2014 – 2020

21. – 22. 02. 2019
Athlone, Írsko 
ENRD – 13th NRN Meeting,  spojený s  Workshopom 
na tému Generačná výmena - Budovanie záujmu mla-
dých farmárov a podnikateľov vo vidieckych oblastiach
Okruh účastníkov: zástupcovia národných sietí EÚ

1. štvrťrok 2019 
Publikácia „Slovenský vidiek sa  mení vďaka  
PRV SR 2014 - 2020
Cieľ: šírenie informácií a príkladov dobrej praxe z PRV SR 2014 
- 2020 v slovenskom a v anglickom jazyku
Cieľová skupina: beneficienti PRV SR 2014 - 2020

22. 02. 2019, Athlone, Írsko 
ENRD – 13th NRN Meeting
Okruh účastníkov: zástupcovia národných sietí EÚ

EIP-AGRI HĽADÁ EXPERTOV A ODBORNÍKOV  
DO FOKUSOVÝCH SKUPÍN

EIP-AGRI hľadá expertov a  odborníkov do  nasledovných Fokusových skupín: „Zdravie včiel a  udržateľné vče-
lárstvo“, „Salinizácia pôdy“, „Znižovanie antimikrobiálnych látok v chove hydiny“, „Ochrana poľnohospodár-
skej pôdy pred kontamináciou“ a  „Možnosti diverzifikácie prostredníctvom liečivých a  kozmetických výrobkov 
na rastlinnej báze“.

Prihlásiť sa môžete do 11. 02. 2019 a viac informácii sa môžete dozvedieť na: https://ec.euro-
pa.eu/eip/agriculture/en/news/call-five-new-focus-groups-now-open, https://ec.europa.eu/
eip/agriculture/sites/agri-eip/files/20181219_calltext_fg34-38.pdf.

Dokumenty na stiahnutie:
 EIP-AGRI hľadá expertov a odborníkov do Fokusových skupín (0.27 MB, PDF)
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Príklady dobrej praxe

Fotografia pred realizácii projektu;  Zdroj: 
Archív obec Turcovce

Fotografia po realizácii projektu;  Zdroj: 
Archív obec Turcovce Vydáva

Agentúra pre rozvoj vidieka hosti-
teľský 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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Úprava verejného priestranstva v obci Bartošovce 
Opatrenie 7 / Podopatrenie 7.2 / Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infra-
štruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie - Investície do vytvárania, zlepšo-
vania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

Aktivita: zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.

Schválená výška príspevku z PRV SR 2014 - 2020: 66 301,11 €

Predmet projektu: Estetická a funkčná základná infraštruktúra je dôležitým prvkom hospodárskeho a sociálneho života obce. Jej 
integrálnou súčasťou sú verejné priestranstvá vo všetkých častiach obce, no najmä v jej centrálnej časti, ktorá ovplyvňuje aj dojem 
návštevníkov z obce. Realizácia projektu  zlepšila estetické aj funkčné vlastnosti centrálneho priestoru obce Bartošovce, rozšírila 
možnosti jeho využitia v sociálnej a kultúrnej sfére a žiadateľ predpokladá, že bude mať pozitívny vplyv aj na tvorbu podmienok 
pre rozvoj VCR. Integrálnou súčasťou navrhovaných verejných priestranstiev je zeleň – projekt preto pozitívne ovplyvnil aj stav 
životného prostredia v obci Bartošovce. Verejné priestranstvo v intraviláne obce tvorí 569,05 m2 parkového trávnika,  a výsadba 
drevín  60 ks. V rekonštruovanom priestranstve sa vybudovali oddychovo športové plochy veľkej a malej zostavy.

Viac informácií o projekte nájdete na http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=705

ZASADNUTIE SMART VILLAGE NETWORK 
VO FÍNSKU

NSRV SR dáva do povedomia Zasadnutie Smart Village Network vo Fínsku 
vo  februári 2019. Viac informácií na  webovej stránke:https://www.smart-
-village-network.eu/svn-events. Jeden zo spoluorganizátorov je členom siete 
Prepare: http://suomenky-
lat.fi/

Dokumenty na stiahnutie
•  Pozvánka 
•  Praktické informácie 
•  Návrh programu
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