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Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 9. ročník súťaže „Najkrajšia fotografia
z územia MAS“. Viac informácií tu

Kalendár udalostí
Dátum

Názov aktivity

22. – 23. Máj 2019

Študijná cesta pre poľnohospodárov
do Českej republiky

Organizuje
Centrálna jednotka Národnej siete
Viac
rozvoja vidieka SR

17. Máj 2019

Žilinský samosprávny kraj a
Rozvoj vidieka a LEADER dnes a zajtra Regionálna anténa Národnej siete Viac
rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj

17. – 18. Máj 2019

Výstava Chuť Slovenska

30. Apríl 2019

29. Apríl 2019

Pracovno-informačné stretnutie pre
MAS z Prešovského kraja

Konferencia „Príroda v meste“

Regionálna anténa Národnej siete
Viac
rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky
Občianske združenie Miestna
akčná skupina LEV, o. z. v solupráci
Viac
s RA NSRV SR pre Prešovský kraj
Centrum environmentálnej a
etickej výchovy Živica, Technická
univerzita vo Zvolene a Regionálna Viac
anténa NSRV SR pre
Banskobystrický kraj

 Z B E R A P O SK Y T O VA N IE IN F O R MÁ C IÍ
EIP-AGRI NEWSLETTER
24. ApríL 2019
Národná sieť rozvoja vidieka SR zverejnila ďalšie číslo EIP-AGRI
NEWSLETRA v slovenskom jazyku.
Čítajte viac...

Prieskum financovania a finančných potrieb slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva
18. ApríL 2019
Vážení poľnohospodári, potravinári a lesníci,
Pomôžte nám zlepšiť financovanie slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva. Vyplňte krátky
dotazník a dajte nám vedieť, aké sú Vaše potreby financovania.
Dotazník nájdete tu: https://pwc.to/2ZmWFPF
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s Európskou investičnou bankou a spoločnosťou
PwC realizujú prieskum financovania slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva, ktorého cieľom je
zistiť súčasné potreby financovania sektora a jeho problémy s financovaním. Vďaka výsledkom prieskumu bude
môcť Európska investičná banka priniesť na slovenský trh nové možnosti financovania sektora. Pomôžte nám zistiť
Vaše problémy a potreby financovania vyplnením tohto krátkeho dotazníka. Jeho vyplnenie Vám nezaberie viac ako
10 minút.
Čítajte viac...



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

Spotrebitelia nákupom domácich vajec pomáhajú znižovať riziko zavlečenia chorôb hydiny
24. Apríl 2019
Vláda SR na rokovaní schválila aktualizáciu nariadenia o zavedení tlmenia pseudomoru hydiny. Pseudomor hydiny je
celosvetovo rozšírená, vysoko nákazlivá vírusová choroba domácich a voľne žijúcich vtákov, ktorá predstavuje vážne
riziko nielen pre chovateľov hydiny, ale aj pre človeka. Kvalitný pohotovostný plán je preto pre štát mimoriadne
dôležitý. Cieľom agrorezortu je zabezpečiť ochranu a kontrolu nášho územia. Plán obsahuje aj opatrenia, ktoré by sa
realizovali v prípade výskytu nákazy.
Čítajte viac ...
Poľnohospodári sa môžu uchádzať o priame podpory na rok 2019
03. Apríl 2019
Agrorezort dnes spustil možnosť podávania žiadosti o priame platby na rok 2019. Už druhý rok sa grafické prílohy
ku všetkým žiadostiam podávajú len v elektronickej podobe. Agrorezort vyzýva farmárov, aby si podanie žiadosti
nenechávali na poslednú chvíľu.
Čítajte viac ...
Európska komisia pozastavuje „Odvod z reťazcov“
02. Apríl 2019
Európska komisia (EK) dnes vydala predbežné opatrenie na pozastavenie Zákona o osobitnom odvode obchodných
reťazcov. Ide o neštandardné opatrenie, ktoré bolo aplikované v histórii EÚ menej ako 10-krát. O presnom termíne
pozastavenia informovali lobisti reťazcov už mesiac a pol dozadu. SR však od EK až doteraz nedisponovalo žiadnym
rozhodnutím a jeho odôvodnenia zostali bez odpovede.
Čítajte viac ...



O Z N A MY PPA

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 35. čiastkovú výzvu na
predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže
24. Apríl 2019
Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/619 zo 17. apríla 2019 stanovila minimálnu predajnú cenu
sušeného odstredeného mlieka pre 35. čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej
vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080, v prípade ktorej lehota na predkladanie ponúk skončila 16. apríla 2019.
Čítajte viac...
Vyjadrenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry k statusu uverejnenom facebook profile Domáci farmár v ohrození:
24. Apríl 2019
Čítajte viac...
Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá pre r. 2019
15. Apríl 2019
PPA ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov
Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka v zmysle zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť
predkladania Žiadostí o priame podpory na zvieratá pre r. 2019.
Čítajte viac...
Príručka pre žiadateľa pre intervenčný predaj sušeného odstredeného mlieka
15. Apríl 2019
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Príručku pre žiadateľa pre intervenčný predaj sušeného odstredeného mlieka
prostredníctvom verejnej súťaže.
Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2019/2020
12. Apríl 2019
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre
vinársky rok 2019/2020. Danú informáciu nájdete v časti: PPA / Podpory / Organizácia trhu / Rastlinné komodity /
Reštrukturalizácia vinohradov
Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2019
12. Apríl 2019
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2019
Danú informáciu nájdete v časti: PPA / Podpory / Organizácia trhu / Rastlinné komodity / Poistenie úrody
Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia 2019
11. Apríl 2019
PPA ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov
Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka v zmysle zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka
a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť
predkladania žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2019.
Čítajte viac...
Príručka pre žiadateľa o priame podpory pre r. 2019
10. Apríl 2019
PPA oznamuje žiadateľom o priame podpory pre r. 2019, že zverejnila na svojom webovom sídle Príručku pre žiadateľa
o priame podpory pre r. 2019.
Čítajte viac...

