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10. Apr 2019

Kalendár udalostí

Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19 Podpora
na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (MAS z KE kraja)
Termín a miesto konania: 10.04.2019, Penzión Zlatý jeleň, Bankov 7, 040 01 Košice.

09. Apr 2019

Financovanie projektov, systémy financovania, žiadosť o platbu v rámci PRV
SR 2014 - 2020
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický kraj pozýva na vzdelávaciu aktivitu: Financovanie projektov, systémy financovania, žiadosť o platbu v rámci PRV SR 2014 - 2020, ktorá sa uskutoční 09.04.2019 v Penzióne Aqua Maria, 076 15
Veľaty.

08. Apr 2019

Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19 Podpora
na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (MAS z BA, TT a NR kraja)
Regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre NR, TT a BA kraj pozývajú zástupcov MAS z Nitrianskeho, Trnavského a Bratislavského kraja na školenie: „Postupy
MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19 Podpora na miestny rozvoj
v rámci iniciatívy LEADER“ Školenie sa uskutoční dňa 08. 04. 2019 v Hoteli Barbakan
(Štefánikova 11, 917 01 Trnava) so začiatkom o 08.30 hod.

27 . Mar 2019

Inteligentný vidiek z pozície miestnych samospráv

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj Vás pozýva
na informačný seminár na tému „Inteligentný vidiek z pozície miestnych samospráv“
Seminár sa uskutoční dňa 27. 03. 2019 so začiatkom o 10:00 hod. v kongresovej miestnosti Welness & Relax centra, Remeselnícka 702/2, 941 11 Palárikovo.

11. Apr 2019

NSRV SR pripravuje

Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (MAS z PO kraja).

09. Apr 2019

Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER (MAS z BB, ZA a TN kraja)

AKTUALITY MPRV SR
Medzinárodný deň lesov

22 Merec 2019

Svet si pripomína Medzinárodný deň lesov. Tento rok sa nesie v znamení témy „Lesy a vzdelávanie“. Posolstvom Medzinárodného dňa lesov je zvyšovanie povedomia verejnosti o úžitkoch, ktoré lesy poskytujú celej spoločnosti pri napĺňaní vízie a cieľov udržateľného rozvoja.
Čítajte viac...

Víťazi Venerovského memoriálu
21 Marec 2019

Absolútnym víťazom 55. ročníka Venerovského memoriálu a zároveň Majstrom lesníkom Slovenska sa stal
Ľubomír Machyniak z Lesov SR, š.p. Banská Bystrica. Celkové prvenstvo si vybojoval už štvrtý rok po sebe.
Dvojkombináciu beh na lyžiach so streľbou zo vzduchovky a obrovský slalom najlepšie spomedzi žien zvládla
Andrea Machyniaková, reprezentujúca rovnako ako jej manžel Lesy SR, š.p. Banská Bystrica. Z Vysokých Tatier tak opäť odchádza s titulom Majsterka lesníčka Slovenska.
Čítajte viac...
Ponuky možnosti absolvovania odbornej prípravy študentov
21 Marec 2019 Aktualizácia

Ponuka stáží pre študentov v oblasti poľnohospodárstva potravinárstva. Ponuka je pravidelne aktualizovaná,
s možnosťou stáže v podnikoch na celom Slovensku.
Čítajte viac...
Obchodníci vyhnali ceny potravín do rekordných výšin
19 Marec 2019

V raste cien potravín za rok 2018 obsadilo Slovensko
druhé miesto v celej Európskej únii. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) upozorňuje,
že na takéto zdražovanie nebol žiadny relevantný dôvod
a považuje to za zneužívanie dominantnej sily obchodných reťazcov, ktoré profitujú na úkor spotrebiteľov a dodávateľov.
Čítajte viac...
Európsky parlament schválil smernicu o nekalých obchodných praktikách
08 Marec 2019

Európsky Parlament v utorok 12. marca na plenárnom zasadnutí schválil v prvom čítaní Smernicu o nekalých
obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci.
Čítajte viac...
Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k praktickej aplikácii § 32 zákona č. 405/2011
Z. z. – Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
08 Marec 2019

Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k praktickej aplikácii § 32 zákona č. 405/2011
Z. z. – Osvedčenie o odbornej spôsobilosti (aktualizované 8.3.2019) (docx, 19.44 Kb, 1005x)
Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

OZNAMY PPA
Informácia pre žiadateľov dotknutých výstavbou plynovodu Eustream na východnom Slovensku
21 Marec 2019

PPA dáva žiadateľom dotknutých výstavbou plynovodu Eustream do pozornosti usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o možnosti využitia inštitútu vyššej moci pri viacročných záväzkoch PRV
SR 2014-2020.
Čítajte viac...
Oznámenie

14 Február 2019

PPA oznamuje zmenu adresy RP Michalovce platnú od 15.3.2019. Regionálne pracovisko bolo presťahované
na adresu Plynárenská 4.

AKTUALITY
MPRV SR - Podujatia
Vedecká kaviareň - Staré odrody sú „in“

Prínos aktivít Národnej
siete rozvoja vidieka SR
pre rozvoj vidieka

NPPC-VÚRV v Piešťanoch Vás pozýva do vedeckej kaviarne.
Uskutoční sa vo štvrtok 11.4.2019 o 16:30 hod. v priestoroch
Klubovne LaMUSICA v Piešťanoch. Téma je venovaná starých odrodám ovocných stromov a hosťom kaviarne je Ing.
Martin Gálik, PhD., záhradník, architekt, ovocinár, žurnalista a vedecký pracovník Génovej banky Slovenskej republiky.
Vstup na vedeckú kaviareň je voľný. Organizátori sa tešia
na Vašu účasť.
Pozvánka (pdf, 600.77 Kb, 7x)
Prílohy (dokumenty na stiahnutie)
Agrosalón 2019
Medzinárodný poľnohospodársky veľtrh Agrosalón patrí
k najvýznamnejším veľtrhom svojho druhu na Slovensku.
Od začiatku svojej existencie predstavuje stabilné zázemie
pre úspešnú komunikáciu odborníkov v danom odvetví a prezentuje inovácie i technológie v poľnohospodárskej technike
a mechanizácii. Všetci sú srdečne vítaní!

NSRV SR si Vás dovoľuje požiadať o vyplnenie dotazníka
k bakalárskej práci na tému „Prínos aktivít Národnej siete
rozvoja vidieka SR pre rozvoj vidieka“.
Prostredníctvom dotazníka by sme radi zistili, aké je povedomie o Národnej sieti rozvoja vidieka SR (NSRV SR)
v jednotlivých samosprávnych krajoch, a či je propagácia
NSRV SR dostatočná.
Údaje z dotazníka sú anonymné a budú použité výlučne
pre účely bakalárskej práce. Prosíme o pravdivé označenie
odpovedí.
Dotazník nájdete na https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSdPSGvi0Yykt825Hd9E-vOgqG5eYrFHD_
LzKjmwTAjznWA5oA/viewform

Vopred ďakujeme za ochotu a čas strávený pri
vyplňovaní dotazníka.

Príklady dobrej praxe z PRV SR 2014 - 2020
Dostavba vinárskej prevádzky Šintavan
Opatrenie 4 / Podopatrenie 4.2 / Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
Aktivita: Výstavba vrátane prípravy staveniska, rekonštrukcia a modernizácia objektov súvisiacich so spracovaním, skladovaním,
uvádzaním na trh a/alebo vývojom poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia
zariadení, strojov, prístrojov a technológií, spracovateľských a výrobných kapacít a pod.
Schválená výška príspevku z PRV SR 2014 - 2020: 528 928,31 €
Predmet projektu: Projekt „Dostavba vinárskej prevádzky Šintavan“ má za cieľ zabezpečiť celý výrobný proces výroby vína s vhodným technologickým zariadením a vhodným prostredím. Navrhnuté nové priestory plynule nadväzujú na jestvujúcu pivnicu
aj jestvujúcu predajňu vína s degustačnou miestnosťou. Výstavbou sa vytvorí jednoliaty celok, ktorý rieši komplexne daný zámer
od príjmu suroviny, cez výrobu a uskladnenie, až po expedíciu, včítane manipulácie s odpadmi. S cieľom zabezpečiť nielen vhodné
technologické zariadenie ale aj zabezpečiť vhodné prostredie pre realizáciu výrobného procesu, žiadateľ rozširuje kapacity existujúceho podniku z dôvodu zvýšenia kapacity výrobnej linky.
Viac informácií o projekte nájdete na http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=792
Fotografia pred realizácii projektu;
Zdroj: Archív Šintavan s.r.o.
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