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29. Jún 2019

Hurá leto 2019 - domadické trhy

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj vás v spolupráci s obcou 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“

Oznamy MPRV SR - Podujatia
Súťaž „NAJ HORÁR“
V piatok 24. mája 2019 Vás pozývame na zaujímavé podujatie na Donovaloch – súťaž
o „NAJ HORÁRA“. Podujatie sa bude konať v areáli Chaty Lesy Donovaly.
Viac informácií nájdete v pozvánke.
DEŇ POĽA
Nepremeškajte 25. Deň poľa zameraný
na krmoviny spojený s výstavou poľnohospodárskej 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 pozostávajú z kosačiek, rozhadzovačov a riadkovačov krmovín, zberacích vozov,
zberacích lisov, rezačiek a obalovačiek,
oplôtkové systémy, náhradné diely, obalová technika a agro pneumatiky.
Viac informácií nájdete v pozvánke.

OZNAMY PPA
Oznámenie pre prijímateľov podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci podopatrenia
6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov
(Výzva č. 9/PRV/2015 – aktualizácia č. 2)

22 Merec 2019

Čítajte viac...
Oznámenie_podopatr_6.1_kritérium_vzdelávaci_kurz_final
(docx, 14.53 Kb,
204x)
Prílohy (dokumenty
na stiahnutie)
Verejný odpočet Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) za rok 2018
15 Máj 2019

Verejný odpočet Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) za rok 2018 sa bude konať dňa 27. mája 2018
2019
o 13.00 hod. v budove ústredia PPA.
Čítajte viac...
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na úhradu trhovej hodnoty hospodárskych zvierat
v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení
14 Máj 2019

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle
schémy štátnej pomoci č.SA.46819(2016/XA) na poskytovanie dotácie na úhradu trhovej hodnoty hospodárskych zvierat v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení.
Čítajte viac...
Oznámenie o tlačovej správe
10 Máj 2019

PPA po dohode s Generálnou prokuratúrou SR podáva trestné oznámenia za tzv. križovanie žiadostí o priame
platby pre poľnohospodárov.
Čítajte viac...
Verzia 5.1. Usmernenia MPRV SR č. 6461/2019-640 k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z.
07 Mája 2019

Verzia 5.1. Usmernenia MPRV SR č. 6461/2019-640 k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z. ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych
platieb. Danú informáciu nájdete v časti: PPA / Priame podpory / Usmernenia
Čítajte viac...
Aktualizácia č. 1 vyzvania č. OPRH-TP-A1-2016-01, Aktivita 1
06 Máj 2019

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti :PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Vyzvania na predkladanie ŽoNFP / Technická pomoc vyzvania
k predloženiu žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty technickej pomoci, opatrenie 7.1 - Technická pomoc z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020
Čítajte viac...
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov
na výstavách
02 Mája 2019

PPA oznamuje žiadateľom, že bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle schémy štátnej pomoci č. SA.46904(2016/XA) na poskytovanie dotácie na zabezpečenie účasti chovateľov
a pestovateľov na výstavách.
Čítajte viac...

OZNAMY CLLD
Oznámenie PPA v súvislosti so zverejnením aktualizovanej Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného
príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, verzia 1.1
20 Máj 2019

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje Miestnym akčným skupinám (MAS), ktoré majú s PPA
platnú a účinnú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu Aktivít Projektu v rámci
podopatrenia 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie stratégie a na implementáciu stratégie miestneho 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:
Čítajte viac...
Príručka
pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre
opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v znení aktualizácie č. 1.1

AKTUALITY MPRV SR
Poľnohospodári si podajú žiadosť o priame platby už len so sankciou

21 Máj 2019

Podávanie žiadostí o priame platby v riadnom termíne
bolo 15. mája 2019 ukončené. Aj vďaka aktualizovanej verzii aplikácie geopriestorovej žiadosti o podporu (GSAA) prebehlo elektronické podávanie žiadostí
úspešne a bez problémov. Systém zjednodušuje podávanie žiadostí poľnohospodárom a pomáha odstraňovať nezrovnalosti.
Čítajte viac...
Slovensko rokuje na pôde OSN o budúcnosti svetových lesov

09 Máj 2019

V New Yorku sa koná 14. zasadnutie Fóra OSN o lesoch. O dôležitých témach rokuje aj Slovensko. Čítajte viac...

Májová bryndza je vďaka klimatickým zmenám už aj z aprílového mlieka

09 Máj 2019

Staré ovčiarske príslovie vraví „ovca dojí pyskom“ a pre Slovensko
je to výhoda. Bohaté a rôznorodé zloženie bylín slovenských pasienkov
má priaznivý vplyv na zloženie ovčieho mlieka, z ktorého sa vyrába kvalitná bryndza. Nie je len chutná, ale aj zdraviu prospešná. Je klenotom
medzi syrmi, je to slovenské biele zlato.
Čítajte viac...
Agrorezort: Poľnohospodári musia kosenie nahlásiť poľovníkom vopred
26 Apríla 2019

Od tohto roku majú poľnohospodári možnosť aktívnejšie chrániť životy voľne žijúcej zveri a predchádzať zbytočným úmrtiam. Ohlasovaciu povinnosť môžu vykonávať efektívnejšie, rýchlejšie a to vďaka webovej aplikácii. Poľovníci budú môcť včas reagovať a vykonať preventívne opatrenia. Vďaka jednoduchej aplikácii sa môžu
k ochrane zveri pridať aj dobrovoľníci.
Čítajte viac...

Inšpirácie k inováciám
Regenerácia dubového lesa prirodzenou cestou
ZA NAJVÄČŠÍ NEDOSTATOK PORTUGALSKÉHO LESNÉHO HOSPODÁRSTVA POVAŽUJÚ TAMOJŠÍ LESNÍCI ABSENCIU ÚSPEŠNÝCH RIEŠENÍ A METÓD, KTORÉ BY VIEDLI K PRIRODZENEJ REGENERÁCII DUBOVÝCH STROMOV
– DUBA KORKOVÉHO A DUBA CEZMÍNOVÉHO. V SÚČASNOSTI SA TEJTO PROBLEMATIKE VENUJE ZVÝŠENÁ POZORNOSŤ, PRIČOM DÔRAZ SA KLADIE NA ZLEPŠENIE STARÝCH A HĽADANIE NOVÝCH METÓD PRIRODZENEJ
REGENERÁCIE.
Na dosiahnutie podpory prirodzenej regenerácie stromov navrhuje portugalská operačná skupina OakRegeneration najrizikovejšie oblasti lesov úplne vyňať z poľnohospodárskej produkcie. V menej ohrozených častiach lesov zas odporúča uplatniť také
metódy lesného hospodárenia, ktoré budú viesť k urýchleniu prirodzeného regeneračného procesu stromov.

Stálozelené (korkové a cezmínové) dubové
lesy
Lesy, v ktorých rastú stálozelené duby – dub korkový (Quercus suber L.) a dub cezmínový (Quercus rotundifolia Lam.)
sú dominantami poľnohospodárskej krajiny južného Portugalska. Rozprestierajú sa na výmere približne 1,2 milióna ha. Tieto lesy, ktoré nazývame Montados, sú otvorené
a sú tvorené dvomi vrstvami :- stromovou časťou a bylinným
podrastom (byliny a trávy rastúce pod stromami). Pestovanie stromov má niekoľko možností využitia. Jednak môžu
slúžiť ako palivové drevo, či na výrobu dreveného uhlia alebo korku .
Žaľude sa používajú na kŕmenie zvierat. Podrast môže byť
vysadený jednoročnými plodinami, ale môže slúžiť aj ako
pasienok pre zvieratá. Ďalšou z možností je ponechať pôdu
úhorom. Stromy v týchto lesoch sú považované za akýchsi
„ekosytémových technikov“(Costa etal., 2014),ktorí kontrolujú ekologické procesy a funkcie v lese, zlepšujú štrukturálnu spletitosť, prirodzené prostredie a biodiverzitu. Bohužiaľ,
v súčasnosti čelia stromy mnohým rizikám, na ktorých pozadí stoja tak environmentálne ako aj sociálne zmeny. Ich
neschopnosť regenerovať prirodzeným spôsobom je hlavnou
hrozbou obnovy a starostlivosti o zachovanie Montados.
Prirodzená regenerácia je udržateľné riešenie starostlivosti o zachovanie lesov a nesmie byť zanedbávaná. Ešte stále
sa nájdu miesta, kde dochádza k regenerácii dubových stromov prirodzeným spôsobom. Pi dodržiavaní istých pravidiel môžu byť tieto plochy zachované, ba dokonca sa môžu aj
zvyšovať.

Dlhodobé hľadisko a schémy vyčlenenia

Úspešnosť komplexného a dlhodobého procesu
prirodzenej regenerácie závisí od viacerých
faktorov, ktoré zohrávajú svoju úlohu v rôznych
etapách života stromov. Sem patria:
Konkurencieschopnosť mladých stromov
s podrastom
Spásanie porastov
Hustota lesa

Kombinácia abiotických podmienok

Operačná skupina OakRegeneration predpokladá,
že vyňatie lesa z poľnohospodárskej produkcie
vo vyhradených oblastiach dubových lesov bude
začiatkom prirodzeného procesu regenerácie dubov počas
druhej lesnej ekologickej sukcesie.

Čítajte viac...

Národná sieť rozvoja vidieka SR
Vyhlasuje 9. Ročník súťaže:
Prihlášku spolu s
fotografiami (na
CD/USB) prosím
zasielajte na adresu:

Agentúra pre rozvoj
vidieka, Akademická
4, 94901 Nitra.
MAS sa môže prihlásiť do
každej kategórie s 1
fotografiou.
Súťažné kategórie sú:
1. Naša príroda
2. Naši ľudia
3. Naše tradície
4. Naša budúcnosť
5. Naše „naj“
6. Život v našej
MAS/VSP
7. Naše kroje

Prihlášku do súťaže
stiahnete tu.
Viac informácií
nájdete tu.

