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07 august 2021  

Vidiecky deň v Čeríne 

Národná sieť rozvoja vidieka SR 
pre Banskobystrický kraj Vás pozý-
va na Vidiecky deň v Čeríne, kde  
budú prebiehať mikroregionálne 
farmárske a remeselnícke trhy 

a budú sa prezentovať vidiecke 
ľudové práce.  

Aktivita sa uskutoční dňa  
07. 08. 2021 v Čeríne. 

Pozvánka s programom 

KALENDÁR  

UDALOSTÍ  
NSRV SR 

04 august 2021  

Postupy pre MAS v rámci kona-
nia žiadosti o NFP a implemen-
tácie podopatrenia 19.2  

Cieľom aktivity je aktualizácia Prí-
ručky pre prijímateľa nenávratného 
finančného príspevku z Programu 
rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 

pre opatrenie 19. Podpora na 

miestny rozvoj v rámci iniciatívy 
LEADER. Cieľová skupina zástupco-
via Miestnych akčných skupín.  

Viac pripravovaných aktivít 
NSRV SR nájdete tu  

PRIPRAVOVANÉ 
VZDELÁVACIE  

AKTIVITY 

http://www.nsrv.sk/index.php?pl=78
http://www.nsrv.sk/index.php?pl=12&article=59
https://www.facebook.com/N%C3%A1rodn%C3%A1-sie%C5%A5-rozvoja-vidieka-194113667274680/
https://www.instagram.com/nsrv_sr/
https://www.youtube.com/channel/UCY8w6pRd1i5AGM5w_WCY1Yg
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2504
https://www.nsrv.sk/download.php?3327
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=5&article=1832
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=5&article=1832
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=5&article=1832
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=5&article=1832


 

 

Sme o krok bližšie k finálnej verzii Národného lesníckeho programu na roky  
2022 – 2030 

16 júl 2021 

 

 

LESY SR majú nové vedenie 

15 júl 2021 

 

 

Minister Samuel Vlčan podporil hromadné očkovanie proti Covid-19 v spoločnosti na 
spracovanie dreva 
15 júl 2021 

 

 

PPA sa mení na modernú inštitúciu hodnú 21. storočia 
14 júl 2021 

Žatva 2021 je na Slovensku už v plnom prúde 

12 júl 2021 

AKTUALITY MPRV SR  

https://www.mpsr.sk/sme-o-krok-blizsie-k-finalnej-verzii-narodneho-lesnickeho-programu-na-roky-2022-2030/52---16990/
https://www.mpsr.sk/sme-o-krok-blizsie-k-finalnej-verzii-narodneho-lesnickeho-programu-na-roky-2022-2030/52---16990/
https://www.mpsr.sk/lesy-sr-maju-nove-vedenie/52---16987/
https://www.mpsr.sk/minister-samuel-vlcan-podporil-hromadne-ockovanie-proti-covid-19-v-spolocnosti-na-spracovanie-dreva/52---16983/
https://www.mpsr.sk/minister-samuel-vlcan-podporil-hromadne-ockovanie-proti-covid-19-v-spolocnosti-na-spracovanie-dreva/52---16983/
https://www.mpsr.sk/ppa-sa-meni-na-modernu-instituciu-hodnu-21-storocia/52---16980/
https://www.mpsr.sk/zatva-2021-je-na-slovensku-uz-v-plnom-prude/52---16973/


Oznámenie o vyplatených  
žiadostiach 

09. 07. 2021 

V rámci podporného opatrenia štátnej  
pomoci na prijímanie znevýhodnených pra-
covníkov vo forme mzdových dotácií –  

pokračovanie financovania z roku 2020 bolo 

vyplatených 20 žiadateľov.  

Čítajte viac informácií  

 

 

 

 

 

 

Zoznam prijatých obsahových 
námetov v rámci výzvy  
č.  1/2020 pre opatrenie 16,  
podopatrenie 16.1 PRV SR 

2014 – 2020  

16. 07. 2021 

Riadiaci orgán PRV SR 2014-2020 zverej-

ňuje zoznam prijatých obsahových námetov  
v rámci výzvy č. 1/2020 pre opatrenie 16, 
podopatrenie 16.1 Podpora na zriaďovanie  
a prevádzku operačných skupín EIP zamera-
ných na produktivitu a udržateľnosť poľno-
hospodárstva z PRV SR 2014 – 2020.  

 

Čítajte viac informácií  

OZNAM PPA INŠPIRÁCIE  
K INOVÁCIÁM 

Zlepšovanie pôd v eko-
systémoch portugalské-
ho Montada   

 

 

Národná sieť rozvoja  
vidieka SR hľadá najkraj-
šiu fotografiu z územia 
MAS 2021. Zapojte sa do 

súťaže aj Vy a podporte 
svojho favorita ! 
Hlasovať môžete formou "lajku" alebo 
akejkoľvek reakcie pod Vami obľúbe-
nou fotografiou.  Ukončenie hlasovania 

bude dňa : 26. 07. 2021 o 12:00. Hlasovanie o víťazoch v jednotlivých kate-

góriách bude prebiehať na facebookovom profile NSRV SR. 

HLASUJTE TU  

TEŠÍME SA NA VAŠE REAKCIE !  

HLASUJTE O NAJKRAJŠIU  
FOTOGRAFIU Z ÚZEMIA MAS 2021 

OZNAM MPRV SR 

https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-vyplatench-iadostiach/10966
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-vyplatench-iadostiach/10966
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-vyplatench-iadostiach/10966
https://www.mpsr.sk/zoznam-prijatych-obsahovych-nametov-v-ramci-vyzvy-c-c-1-2020-pre-opatrenie-16-podopatrenie-16-1-prv-sr-2014-2020/1185-43-1185-16992/
https://www.mpsr.sk/zoznam-prijatych-obsahovych-nametov-v-ramci-vyzvy-c-c-1-2020-pre-opatrenie-16-podopatrenie-16-1-prv-sr-2014-2020/1185-43-1185-16992/
https://www.mpsr.sk/zoznam-prijatych-obsahovych-nametov-v-ramci-vyzvy-c-c-1-2020-pre-opatrenie-16-podopatrenie-16-1-prv-sr-2014-2020/1185-43-1185-16992/
https://www.mpsr.sk/zoznam-prijatych-obsahovych-nametov-v-ramci-vyzvy-c-c-1-2020-pre-opatrenie-16-podopatrenie-16-1-prv-sr-2014-2020/1185-43-1185-16992/
https://www.mpsr.sk/zoznam-prijatych-obsahovych-nametov-v-ramci-vyzvy-c-c-1-2020-pre-opatrenie-16-podopatrenie-16-1-prv-sr-2014-2020/1185-43-1185-16992/
https://www.mpsr.sk/zoznam-prijatych-obsahovych-nametov-v-ramci-vyzvy-c-c-1-2020-pre-opatrenie-16-podopatrenie-16-1-prv-sr-2014-2020/1185-43-1185-16992/
https://www.nsrv.sk/download.php?3310
https://www.facebook.com/N%C3%A1rodn%C3%A1-sie%C5%A5-rozvoja-vidieka-194113667274680/photos/?ref=page_internal&__cft__%5b0%5d=AZVFONofLiXlJZC8V6qaomE-cttH4F2QyyK52NkmBI_s5azZaxZDMXXSJZ3Er3PwXsXzAzyxZ4DWufXfeOGdhi3jYYGcChCBtp7anzYijexBypszWYzGew6vfJmBUGsYU0Se7


Predmetom predkladané-
ho projektu bol podnika-
teľský plán zameraný na 
živočíšnu výrobu a to na 
chov  včiel – včelárstvo. 
Žiadateľ pokračoval v ro-
dinnej tradícii  chovu 
včiel ako samostatne hos-
podáriaci roľník. Predme-
tom jeho podnikania je 
chov včiel, ktorým chcel 
dosiahnuť zadefinovaný 

štandardný výstup viac 
ako 25 000 EUR. Hlav-
ným cieľom projektu  bo-
lo vykonávať poľnohospo-
dársku prvovýrobu – živo-
číšnu výrobu ako sústav-
nú a samostatnú činnosť 
pod vlastným menom, na 
vlastnú zodpovednosť a za 
účelom dosiahnutia zisku, 
ktorý bude predstavovať 
hlavný zdroj príjmov. Žia-

dateľ svoj podnikateľský 
plán a hlavný cieľ pred-
kladaného projektu zame-
ral v súlade s podopatre-
ním 6.1  na rozbehnutie 
vlastnej podnikateľskej 
činnosti v oblasti poľno-
hospodárskej výroby, kto-
rú vykonáva ako sústavnú 
a samostatnú činnosť. 
Túto činnosť vykonáva 
ako SHR. Parciálne ciele 
projektu mali napomôcť  
k splneniu hlavného cieľa 
projektu a dosiahnutiu 
zadefinovaného štandar-
dého výstupu. 

 
Príklady dobrej praxe  

z PRV SR 2014 - 2020  

Pokračovanie  
v rodinnej tradícii 
včelárstva - Peter Kanda 

 

Opatrenie 6 / Podopatrenie 
6.1 / Pomoc na začatie podni-
kateľskej činnosti pre mladých 
poľnohospodárov  
  

Miesto: SR, Banskobystrický 

kraj, Lučenec 

 

Žiadateľ:  Peter Kanda 

 

Schválená výška príspevku  
z PRV SR 2014  -  2020 :   

50 000 € 

 

Viac informácií nájdete TU        

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Peter Kanda 

Fotografia po realizácii projektu,  
Zdroj: Michaela Dianová 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Peter Kanda 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Peter Kanda 

Fotografie pred realizáciou 
projektu,  

Zdroj: Peter Kanda 

Fotografie po realizácii 
projektu,  

Zdroj: Peter Kanda 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Peter Kanda 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: Peter Kanda 

https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2123

