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KALENDÁR UDALOSTÍ NSRV SR
09 OKTÓBER 2021

12 OKTÓBER 2021

Jablkové hodovanie s mladým vínom

Implementácia projektu v rámci PRV
SR 2014 – 2022

Regionálna anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj v spolupráci s Bratislavským
samosprávnym krajom a Malokarpatským osvetovým strediskom Vás pozýva
na aktivitu "Jablkové hodovanie s mladým vínom", ktoré sa uskutoční v Modre.

Pozvánka s programom

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na online vzdelávaciu aktivitu:
Implementácia projektu v rámci PRV SR
2014 – 2022. Cieľom aktivitu je informovanie účastníkov o PRV SR 2014 – 2020.

Pozvánka s programom

13 OKTÓBER 2021

21 – 24 OKTÓBER 2021

Konferencia "Ekologická poľnohos-

LAUGARICIO CUP 2021 - Trenčianska

podárska výroba (EPV) v novom

regionálna výstava zvierat

programovom období 2023 - 2027"
Zväz ekologického poľnohospodárstva
a Regionálna anténa Národnej siete
rozvoja vidieka SR pre Prešovský kraj
Vás
pozývajú
na
Konferenciu
"Ekologická poľnohospodárska výroba
(EPV) v novom programovom období
2023 - 2027", ktoré sa uskutoční v Liptovskej Tepličke v Penzióne Dolinka.

Regionálna anténa NSRV SR pre Trenčiansky kraj v spolupráci Slovenským
zväzom chovateľov ZO Trenčianske
Stankovce Vás pozýva na aktivitu
"LAUGARICIO CUP 2021 - Trenčianska
regionálna výstava zvierat". Podujatie
sa uskutoční na mieste Trenčianske
Stankovce, areál Základne školy
J. Lipského.

Pozvánka s programom

Pozvánka s programom

NSRV SR HĽADÁ
KOLEGU/KOLEGYŇU

Agentúra pre rozvoj vidieka (ARVI) oznamuje záujemcom o zamestnanie, že od decembra 2021 má záujem obsadiť voľné pracovné miesto s názvom Referent pre Program rozvoja vidieka.
Všetky vyžiadané dokumenty (ako je žiadosť, Životopis, certifikáty a pod.) prosím
posielajte v elektronickej podobe v zaheslovanom
dokumente na
email arvi@arvi.sk. Heslo pre otvorenie dokumentu pošlite na telefónne číslo 0915 701
076.

AKTIVITY PARTNEROV NSRV SR
Agrofilm 2021

AGASI 2021

Organizátori z Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho
centra v Lužiankach už tradične
prvý októbrový týždeň pripravili
pre laické aj odborné publikum
filmové menu plné chutí, emócií,
faktov aj zábavy. Značke
„Agrofilm“ ostali tento rok verní,
alebo ju práve objavili, filmári
z 24 krajín, 5 kontinentov a spolu
prihlásili 98 filmov. Od pondelka
do soboty sa bude premietať tradične, aj online.

Dávame do pozornosti medzinárodnú
vedeckú
konferenciu
„Poľnohospodárstvo ako aktér
sociálnej inklúzie“ (AGASI), ktorá
sa uskutoční v dňoch 14. a 15.
október 2021. Konferenciu organizuje SPU v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja v spolupráci s občianskym
združením Druživa, s podporou
OECD a Active Citizens Fund
Slovakia. Konferencia sa uskutoční pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Online program na každý deň TU
ONLINE premietanie TU

Pozvánka a viac informácií TU

Termín na zasielanie podkladov do výberového konania: 15.11.2021

Pracovná pozícia - informácie

Slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaže
Vidiecka žena – Líderka 2021
Dávame do pozornosti
konferenciu ,,Ženy do voza
aj do koča", ktorá sa uskutoční pri príležitosti svetového dňa vidieckych žien
dňa 15. októbra 2021
v obci Žabokreky (pri Martine) v priestoroch kultúrneho domu. Počas konferencie sa uskutoční slávnostné vyhlasovanie
výsledkov súťaže Vidiecka žena – Líderka 2021 . Organizátorom podujatia je Vidiecky parlament na Slovensku.
Viac informácií na stiahnutie nájdete tu:

AKTUALITY MPRV SR
Minister Vlčan rokoval v Grécku o možnostiach spolupráce a výmene
skúseností
01 október 2021
Slovensko sa bude podieľať na pomoci Grécku v lokalitách, ktoré nedávno zasiahli
rozsiahle požiare. O možnostiach spolupráce v oblasti zalesňovania o tom rokoval
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan, ktorý sprevádzal
predsedu vlády SR Eduarda Hegera na zahraničnej pracovnej ceste v Grécku.

Najlepšie vitamíny dopestujeme rovno doma. Kupujme slovenské jablká
28 september 2021

Sezóna oberačiek jabĺk je v plnom prúde, v ovocných sadoch pri Dunajskej Lužnej
sa na priebeh prác bol pozrieť aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Samuel Vlčan. Pri tejto príležitosti odporučil slovenským spotrebiteľom nákup
a konzumáciu našich jabĺk.

Poznáme členov výberovej komisie, ktorá bude vyberať šéfa SPF
28 september 2021
Minister MPRV SR obsadzuje post generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu (SPF). Nad transparentným výberom bude dohliadať výberová komisia,
ktorá vypočuje prihlásených uchádzačov. Minister Samuel Vlčan ešte na konci augusta avizoval, že dôjde k rozšíreniu výberovej komisie o zástupcov verejnosti.

VLČAN: S pomocou informácií od poľnohospodárov im zjednodušíme čerpanie
eurofondov
27 september 2021
Transparentnejšie a efektívnejšie nakladanie s verejnými zdrojmi pri nákupe
poľnohospodárskej techniky a investíciách do poľnohospodárskych stavieb a zároveň zjednodušenie a zrýchlenie čerpania eurofondov pre poľnohospodárov.

Slovensko súčasťou najväčšej svetovej výstavy o prírode - ONE WITH NATURE
27 október 2021

V Budapešti otvorili dňa 25. 9. 2021 najväčšiu medzinárodnú výstavu o poľovníctve
a trvalo udržateľnom hospodárení v krajine v roku 2021 One With Nature. Na
výstave reprezentuje Slovensko stánok s jednou z najväčších rozlôh na výstavisku.

Ekoschémy musia byť motivujúce, inak ich pôdohospodári nebudú využívať
23 september 2021
Minister MPRV SR Samuel Vlčan predstavil na konferencii venovanej ekoschémam pracovný návrh ich nastavenia, ktorý bude do konca roka predložený do
Bruselu na schválenie. Ekoschémy sú novým nástrojom Európskej únie v nasledujúcom eurofondovom období na dosahovanie cieľov EÚ v oblasti životného prostredia, znižovania CO2 v atmosfére a v boji proti klimatickej kríze.

OZNAMY PPA
Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2021/2022

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2021/2022

27 september 2021

27 september 2021

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie
žiadostí o podporu na propagáciu
v členskom štáte pre vinársky rok
2021/2022.

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie
žiadostí o podporu na propagáciu
v treťom štáte pre vinársky rok
2021/2022.

Výzva na predkladanie
žiadostí o poskytnutie
štátnej pomoci na náhradu
škôd spôsobených chorobami zvierat a na úhradu
niektorých nákladov na
eradikáciu chorôb zvierat
formou dotácie
29 september 2021
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci
na náhradu škôd a na úhradu niektorých nákladov na eradikáciu
chorôb zvierat v zmysle schémy
štátnej

pomoci

č.

SA64083

(2021/XA). Výzva je otvorená od
29. septembra 2021 do 27. októbra
2021.

INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM
Ničenie buriny bez chemikálií
Ben Colchester je ekologický
poľnohospodár
v
grófstve
County Kilkenny v Írsku, snažiaci sa ochraňovať pôdu a životné prostredie a poskytovať
zákazníkom zdravé výrobky.
Bol vybraný ako expert do
skupiny EIP AGRI pre nechemickú kontrolu buriny.

vplyvy na životné prostredie, účinných látok. V rokoch 2018
biodiverzitu a tiež na ľudské až 2019 spolupracovalo 20 odzdravie. Z tohto dôvodu vytvo- borníkov (poľnohospodári, porila EÚ v nedávnej dobe politi- radcovia, výskumní pracovníky, ktoré hľadajú nechemické ci). z rôznych geografických
techniky kontroly buriny, ktoré oblastí Európy v rámci expertmôžu znížiť vplyv herbicídov nej skupiny EIP-AGRI s cieľom
na životné prostredie a ľudské diskusie o výzvach a príležitos-

V posledných desaťročiach sa zdravie a zároveň zaistiť kon- tiach, pri implementácii postupoľnohospodárstvo stalo veľmi kurencieschopnosť poľnohos- pov nechemického ošetrovania
závislým na používaní herbicí- podárstva v EÚ. Tieto techniky buriny v systémoch plodín na
dov a pesticídov. Tie síce zahŕňajú striedanie plodín, me- ornej pôde v EÚ.
prispievajú k zvýšeniu výnosov, chanické ničenie buriny, použíno zároveň majú negatívne vanie
alternatív
dôležitých Viac informácií nájdete TU

Príklady dobrej praxe
z PRV SR 2014 - 2020

Investície do živočíšnej výroby v spoločnosti AKBARIES,
s.r.o.

Fotografie po realizácii projektu,
Zdroj: AKBARIES, s.r.o.

Predmetom predkladaného projektu boli investície do poľnohospodárskych strojov pre živočíšnu výrobu, predovšetkým v oblasti zberu

Opatrenie 4 / Podopatrenie
4.1 / Oblasť 2. Živočíšna výroba

objemových krmív, ich uskladne-

Miesto: Prešovský kraj,
okres Bardejov, obec Andrejová

pravník balíkov, samozberací voz vanie noriem v oblasti chovu hovä-

Žiadateľ: AKBARIES, s.r.o.
Schválená výška príspevku
z PRV SR 2014 - 2020 :
58 624 €

Viac o projekte nájdete tu

nia a manipulácie. Konkrétne sa

jedná o nákup týchto strojov: kolesový traktor ,

kŕmny voz,

Fotografia po realizácii projektu,
Zdroj: AKBARIES, s.r.o.

pre- le projektu boli zabezpečiť dodržia-

a zhrabovač krmovín. Hlavným dzieho dobytka a ochrany životnézlepšiť
cieľom projektu bolo zvýšenie kon- ho prostredia, výrazne
kurencieschopnosti
spoločnosti životné podmienky chovaných
AKBARIES, s.r.o. a zefektívnenie zvierat,

znížiť

výrobné

náklady

výroby poľnohospodárskych pro- a zvýšiť pridanú hodnotu poľnoduktov, konkrétne v chove dobytka hospodárskej produkcie spoločnosmäsového typu v ekologickom sys- ti, vytvoriť min. 1 nové pracovné
téme hospodárenia. Špecifické cie- miesto a iné.

Fotografia po realizácii projektu,
Zdroj: AKBARIES, s.r.o.

