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Miesto konania: Turbínová 1, Bratislava

NAJKRAJŠIE
FOTOGRAFIE Z ÚZEMIA
MAS 2020 UŽ POZNÁME...
Desiaty ročník súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia miestnych akčných skupín (MAS) priniesol už opäť jedinečné zábery
prezentujúce to „naj“ zo slovenských regiónov.
Záujem o prezentáciu v aktuálnom ročníku prejavilo 27 MAS
z územia Slovenska, ktoré spolu do súťaže prihlásili 167 fotografií zaradených do tematických kategórií: Naša príroda, Naši ľudia, Naše tradície, Naša budúcnosť, Naše naj, Život
v našej MAS a Naše kroje.
Hlasovanie na facebooku NSRV SR prebiehalo od 16. júna
2020 do 20. júla 2020 a po sčítaní všetkých platných „lajkov“
v počte 9011, sú známe najúspešnejšie zábery jednotlivých kategórií i absolútny víťaz súťaže so ziskom najvyššieho počtu
hlasov resp. „lajkov“.

Víťazov v jednotlivých kategóriách
nájdete tu.
Absolútnym
víťazom
súťaže
sa
stala
fotografia
s názvom "Anička", autorka: Renáta Kozlíková, Miestna akčná
skupina CEDRON - NITRAVA, s počtom "lajkov" 618.
Víťazom a umiestneným srdečne gratulujeme. Všetkým
účastníkom súťaže veľmi ďakujeme za nádherné fotografie.
Miesto a termín konania slávnostného odovzdávania ocenení
sa dozviete čoskoro.

AKTUALITY MPRV SR
Minister Mičovský víta postupy nového vedenia
v štátnom podniku LESY SR
29. júl 2020

Nové vedenie štátneho podniku LESY Slovenskej
republiky (LESY SR) v týchto dňoch vypovedalo
rámcové zmluvy, ktoré boli uzatvorené bývalým
manažmentom na úrovni generálneho riaditeľstva. Minister Ján Mičovský víta všetky kroky,
ktoré prispejú k efektívnemu a transparentnému
obchodovaniu v tomto podniku do budúcnosti.
Agrorezort pripraví nové zásady obchodnej politiky s drevnou hmotou.
Minister Ján Mičovský: „Potrebujeme jasný pohľad na fungovanie obchodnej politiky štátneho podniku a zastavenie plnenia všetkých pre
podnik toxických obchodných vzťahov"

Čítajte ďalej....

Mičovský pritvrdil v boji s africkým morom ošípaných
29. júl 2020

MPRV SR zintenzívňuje opatrenia na boj proti Africkému moru ošípaných. Zameriava sa pritom na najvýznamnejšieho šíriteľa nákazy – diviačiu zver. Agrorezort zdvojnásobuje odplatu za odovzdané vzorky z diviakov a v prípade nedostatočného lovu požiada o súčinnosť ozbrojené zložky Slovenskej republiky. Rezort
apeluje aj na drobnochovateľov, ktorým odporúča vykonať domáce zabíjačky.

Africký mor ošípaných sa rozšíril do okresu Rimavská Sobota
27. júl 2020

Situácia s nákazou afrického moru ošípaných sa na Slovensku výrazne zhoršuje.
Od prvého prípadu pozitívneho nálezu afrického moru ošípaných (AMO) na území Slovenskej republiky už uplynul rok. Počas tohto obdobia sa nákaza rozšírila
v poradí už do šiesteho okresu na Slovensku. K okresu Trebišov, Michalovce, Košice-okolie a Košice-mesto, len pred týždňom veterinári zaznamenali pozitívny
nález v okrese Rožňava a najnovšie pribudol okres Rimavská Sobota. Celkovo na
Slovensku evidujeme už 221 prípadov AMO u diviačej zveri.

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič má nového riaditeľa
27. júl 2020

Na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) sa uskutočnilo druhé kolo výberového konania na post riaditeľa štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok (LPM) Ulič. Zúčastnil sa na ňom jeden uchádzač, ktorý ako jediný získal v prvom kole predpísanú hranicu úspešnosti 70%.

Vedenie agrorezortu diskutovalo s poľnohospodármi v regióne Novohrad
24. júl 2020

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) Ján
Mičovský spolu so štátnym tajomníkom Martinom Feckom navštívili okres Lučenec. V piatok predpoludním sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami poľnohospodárov z tohto regiónu na radnici mesta Lučenec, popoludní sa konala diskusia na
družstve v Boľkovciach.

AKTUALITY MPRV SR - pokračovanie

Boris Greguška doviedol rokovania Fóra o lesoch v OSN k prijatiu rezolúcie
24. júl 2020

Fórum o lesoch Organizácie Spojených národov prijalo rezolúciu zo svojho
pätnásteho zasadnutia. Prijatie rezolúcie je dôležitým aktom, pretože sa tým
zabezpečí fungovanie Fóra do budúcnosti vrátane plnenia jeho kľúčových funkcií.
Fórum o lesoch je najvyššie postaveným telesom v systéme Organizácie Spojených národov (OSN), ktoré sa zaoberá otázkami ochrany a udržateľného využívania svetových lesov.

Poľnohospodári hodnotili začiatok žatvy na strednom Slovensku
23. júl 2020

Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) Martin Fecko vo štvrtok 23. júla zavítal na žatvu do Očovej.
Spolu so zástupcami poľnohospodárov informoval o stave tohtoročnej žatvy na
Slovensku. Po žatve nasledovala prehliadka neďalekej pekárne v obci Dúbravy v
okrese Detva.

Meno nového šéfa Agrokomplexu je známe!
20. júl 2020

Druhé kolo výberového konania na funkciu riaditeľa Agrokomplex NÁRODNÉ
VÝSTAVISKO, štátny podnik, rozhodlo o tom, že do stoličky riaditeľa výstaviska
v Nitre zasadne Ing. Róbert Kanás.

Podpora na akcie odborného vzdelávania
a získavania zručností PRV SR 2014 - 2020
21. júl 2020

Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností PRV SR 2014 - 2020 pre žiadateľov
so schváleným obsahovým námetom v rámci výzvy
MPRV SR č. 3/2018

Ste poskytovateľ služieb zameraný na prenos vedomostí a zručností, pôsobiaci v oblasti vedy, výskumu 21. júl 2020
a ďalšieho vzdelávania a spĺňate podmienky oprávnenosti poskytnutia NFP?
Ste poskytovateľ služieb zameraný na prenos vedomostí a zručností, pôsobiaci v oblasti vedy, výskumu
Využite príležitosť a získajte podporu na prehlbova- a ďalšieho vzdelávania, ktorý má v predmete svojej
nie, obnovovanie a šírenie vedomostí, zručností a činnosti zapísané vzdelávacie aktivity alebo poskytoschopností pracovníkov pôsobiacich v pôdohospo- vanie informačných aktivít a máte schválený obsadárskych podnikoch alebo v malých a stredných hový námetom v rámci výzvy MPRV SR č. 3/2018 ?
podnikoch vo vidieckych oblastiach formou pre- Využite príležitosť a získajte podporu na prehlbovazenčných vzdelávacích kurzov, seminárov, školení, nie, obnovovanie a šírenie vedomostí, zručností
workshopov, tréningov, koučingu a e-learningu.
a schopností pracovníkov pôsobiacich v pôdohospodárskych podnikoch alebo v malých a stredných
Čítajte viac...
podnikoch vo vidieckych oblastiach formou prezenčných vzdelávacích kurzov, seminárov, školení,
workshopov, tréningov, koučingu a e-learningu.
Čítajte viac...

OZNAMY PPA
OZNÁMENIE
30. 07. 2020

Oznámenie o dočasných opatreniach
prijatých v dôsledku
šírenia koronavírusu,
smerujúcich k podpore agropotravinárskeho sektora

Oznámenie pre schválených žiadateľov v rámci
podporného
opatrenia
minimálnej pomoci na
poskytnutie
podpory
v lesnom hospodárstve na
plnenie
mimoproduč- 29. 07. 2020
ných funkcií lesov.
Európska komisia prijala balík výnimočných
Čítajte viac...
opatrení na ďalšiu podporu segmentov agropotravinárskeho
sektoBoj proti korupcii
ra najviac postihnutých
a riadenie rizík
krízou v dôsledku šírenia
koronavírusu.
korupcie PPA
30. 07. 2020

PPA reaguje na vyšetrované
podozrenia
z korupcie posilnením
interného riadenia rizík
korupcie. Viac informácií
o protikorupčnej problematike
a
prijímaní
a uplatňovaní účinných
opatrení v boji proti korupcii nájdete tu.

V rámci výnimočných
opatrení EK prijala tri nariadenia, ktorými povoľuje dočasné výnimky z určitých pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže,
a to z dôvodu vážnej nerovnováhy
na
trhoch
v sektoroch zemiakov,
mlieka
a
mliečnych
výrobkov a živých stromov, rastlín a rezaných
kvetov.
Cieľom je podporiť a pomôcť stabilizovať dotknuté sektory prostredníctvom vlastných trhových
opatrení hospodárskych
subjektov po dobu najviac
6 mesiacov, so začiatkom
plynutia uvedeným v jednotlivých
nariadeniach,
a za dodržania pravidiel
fungovania
vnútorného
trhu.

Viac informácií
te tu.

nájde-

Výzva na predklada- Oznámenie pre žiadateľov o výnimke týkajúcej
nie žiadostí o poskyt- sa trvania školského roka
nutie dotácie na úhra- 2019/2020.
du trhovej hodnoty
Čítajte viac...
hospodárskych zvierat v dôsledku nariadených veterinárnych Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočopatrení
23. 07. 2020
niteľnosti „Moderné
Oznam
o
zverejnení technológie v PPA"
Výzvy na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie na úhradu trhovej
hodnoty hospodárskych
zvierat v dôsledku nariadených
veterinárnych
opatrení č. j. 592/2019 zo
dňa 31. 07. 2019 pri potvrdení výskytu afrického
moru ošípaných v zmysle
Schémy štátnej pomoci
na úhradu trhovej hodnoty hospodárskych zvierat
v dôsledku nariadených
veterinárnych
opatrení
v
znení
Dodatku č. 2, zaregistrovanej
Európskou komisiou pod
evidenčným
číslom SA.55617(2019/XA).

21. 07. 2020

Pôdohospodárska platobná agentúra sprístupňuje
na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti „Moderné technológie v PPA", aby sa k tomuto dokumentu mohli
vyjadriť všetky odborné
organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú
predmetnej problematike.
Čítajte viac...

Oznámenie pre žiadateľov OPRH 20142020

Výzva je otvorená od 24.
21. 07. 2020
júla 2020 do 07. augusta
Dňa 22.7.2020 bola aktua2020
lizovaná voľná časť indiČítajte viac...
katívnych alokácií v rámci programu OPRH 2014Oznámenie pre žiada- 2020, týkajúca sa alokácií
na projekty technickej
teľov o poskytnutie
pomoci a národných
pomoci v rámci
projektov.

školského programu
pre školský rok
2019/2020
23. 07. 2020

Čítajte viac...

OZNAMY PPA - pokračovanie
Oznámenie pre
žiadateľov OPRH
2014 - 2020
21. 07. 2020

vidieka SR 2014 –
2020, číslo výzvy
36/PRV/2018

mi a prírodnými katastrofami a katastrofickými
udalosťami
•
Výzva aktualizovaná
17.07.2020 – Aktualizáciu
21. 07. 2020
• nový dátum platnosti: č. 3 nájdete tu
otvorená výzva; výzva • Podávanie a prijímanie
platná od 05.12.2018 – ŽoNFP od 25.02.2020 do:
bez zmeny
otvorená výzva – bez

Dňa 22.7.2020 bola aktualizovaná voľná časť indikatívnych alokácií v rámci programu OPRH 2014 2020, týkajúca sa alokácií
• podávanie a prijímanie zmeny
na dopytovo orientované
ŽoNFP od 05.12.2018 do:
projekty.
otvorená výzva – do Čítajte viac...
12.08.2020 (termín uzavČítajte viac...
retia výzvy)

Oznam o uzavretí
výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku
z Programu rozvoja
vidieka SR 2014 –
2020, číslo výzvy
37/PRV/2018
21. 07. 2020

Čítajte viac...

Oznámenie o ukončení poskytovania pomoci na súkromné
skladovanie mäsa
17. 07. 2020

Oznámenie pre žiadateľov o ukončení poskytovania pomoci na súkromné skladovanie mäsa.

• nový dátum platnosti: Čítajte viac...
otvorená výzva; výzva
platná od 11.12.2018 – bez
Aktualizácia č. 3
zmeny
• podávanie a prijímanie výzvy č. 45/
ŽoNFP od 11.12.2018 do:
PRV/2020
otvorená výzva – do
17. 07. 2020
12.08.2020 (termín uzavOznámenie pre príjemretia výzvy)
cov podpory z Programu
Čítajte viac...
rozvoja vidieka SR 2014 –
2020,
o
aktualizácii
Výzvy č. 45/PRV/2020
Oznam o uzavretí
pre opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných
výzvy na predkladaoblastí a zlepšenia živonie žiadostí o poskyt- taschopnosti lesov, podonutie nenávratného
patrenie 8.4 – Podpora
finančného príspevku na obnovu lesov poškodených lesnými požiar-

z Programu rozvoja

2020,
o
aktualizácii
Výzvy 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
•
Výzva aktualizovaná
17.07.2020 – Aktualizáciu
č. 2 nájdete tu

• Podávanie a prijímanie
Oznam o uzavretí
ŽoNFP od 05.12.2018 do:
vyzvania k predlože- otvorená výzva – bez
niu žiadostí o nenázmeny
vratný finančný príČítajte viac...
spevok pre projekty
technickej pomoci
z Operačného progra- Aktualizácia č. 2
mu Rybné hospodár- výzvy č. 37/PRV/2018
17. 07. 2020
stvo 2014 – 2020,
Oznámenie pre príjemvyzvanie č. OPRH-TP- cov podpory z Programu
rozvoja vidieka SR 2014 –
A7-2016-05
17. 07. 2020

2020, o aktualizácii Výzvy č. 37/PRV/2018 pre
opatrenie: 1 – Prenos
znalostí a informačné
akcie, podopatrenie: 1.2 –
Podpora na demonštračné činnosti a informačné
akcie

• nový dátum platnosti:
otvorené vyzvanie; vyzvanie
platné
od
06.12.2016 – bez zmeny
• Podávanie a prijímanie
ŽoNFP
od
06.12.2016
do: 17.08.2020 (termín
uzavretia vyzvania)
• Výzva aktualizovaná
17.07.2020 – Aktualizáciu
Čítajte viac...
č. 2 nájdete tu

Aktualizácia č. 2
výzvy č. 36/PRV/2018
17. 07. 2020

Oznámenie pre príjemcov podpory z Programu
rozvoja vidieka SR 2014 –

• Podávanie a prijímanie
ŽoNFP od 11.12.2018 do:
otvorená výzva – bez
zmeny
Čítajte viac...

