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30 júl 2021

Výmena skúseností do Nitrianskeho kraja – MAS Požitavie
- Širočina

Ekologické poľnohospodárstvo
v Prírodnej záhrade

Národná sieť rozvoja vidieka SR
pre Žilinský kraj Vás pozýva na
Výmenu skúseností do Nitrianskeho
kraja – MAS Požitavie - Širočina.
Aktivita sa uskutoční v dňoch
20. a 21.7.2021, na území MAS
Požitavie - Širočina.

Pozvánka s programom

Národná sieť rozvoja vidieka SR
pre Banskobystrický kraj Vás pozýva na seminár s ukážkou dobrej
praxe priamo v prírodnej záhrade
"Ekologické poľnohospodárstvo
v Prírodnej záhrade"
Aktivita sa uskutoční v Prírodnej
záhrade Bažina na Šiašove, okr.
Brezno.

Pozvánka s programom
www.nsrv.sk
arvi@arvi.sk
Akademická 4, 949 01 Nitra

AKTUALITY MPRV SR
Minister Vlčan sa obklopil skúsenými odborníkmi

23 jún 2021

Minister Vlčan podporuje silnú a vyváženú stratégiu pre lesy EÚ
02 júl 2021

Minister Vlčan vymenoval nového generálneho riaditeľa PPA
30 jún 2021

Slovensko má výhrady k politickej dohode o Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ
30 jún 2021

Minister Samuel Vlčan sa stretol s chovateľmi ošípaných
25 jún 2021

Vo veľkochove pri Lučenci odhalili africký mor ošípaných, ministerstvo prijalo
okamžité kroky na zastavenie nákazy
23 jún 2021

INŠPIRÁCIE
K INOVÁCIÁM
Nízkouhlíkové krmivo
z rastlinného odpadu

OZNAM PPA
Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie operačného programu
organizácií výrobcov, nadnárodných organizácií výrobcov, združení
organizácií výrobcov v sektore ovocie a zelenina
10. 06. 2021
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje všetkým žiadateľom o schválenie
operačného programu organizácií výrobcov ovocia a zeleniny, nadnárodných organizácií
výrobcov ovocia a zeleniny a združení organizácií výrobcov ovocia a zeleniny, že môžu
predkladať predmetné žiadosti do 15. septembra 2021.
Čítajte viac informácií

HLASUJTE O NAJKRAJŠIU
FOTOGRAFIU Z ÚZEMIA MAS 2021
Národná sieť rozvoja vidieka SR hľadá najkrajšiu
fotografiu z územia MAS 2021. Zapojte sa do súťaže
aj Vy a podporte svojho favorita !
Hlasovať
môžete
formou "lajku" alebo
akejkoľvek reakcie
pod Vami obľúbenou
fotografiou.
Ukončenie hlasovania
bude dňa :

26. 07. 2021
o 12:00.
Hlasovanie o víťazoch v jednotlivých
kategóriách
bude
prebiehať
na

facebookovom
profile NSRV SR
.

HLASUJTE TU
TEŠÍME SA NA VAŠE REAKCIE !

Príklady dobrej praxe
z PRV SR 2014 - 2020

Maštaľ pre
Nandin dvor

Fotografie po realizácii projektu,
Zdroj: NANDIN DVOR, a.s.

Predmetom predkladanéOpatrenie 4 / Podopatrenie
ho projektu bola výstavba
4.1 / Oblasť 2. Živočíšna
mašťale pre 100 kusov
výroba
hovädzieho
dobytku
mäsového typu Piemont.
Miesto: SR, Bratislavský
Hlavným cieľom projektu
kraj, Nandin dvor, okres Zohor bolo dosiahnuť podstatné
zlepšenie
poľnohospoŽiadateľ: NANDIN DVOR, a.s. dárskeho výkonu podniku
vo všetkých ukazovateľoch zásadným investovaSchválená výška príspevku
ním do živočíšnej výroby.
z PRV SR 2014 - 2020 :
103 959,37 €

Tento cieľ sa dosiahol
prostredníctvom rozšírenia živočíšnej výroby na
najvyššej technologickej
úrovni
zodpovedajúcej
požiadavkám doby. Rozšírením živočíšnej výroby,
lepším využívaním výrobných faktorov a uplatňovaním nových technológií
a inovácií v podobe moderného
ustajnenia

Fotografie po realizácii projektu,
Zdroj: NANDIN DVOR, a.s.

Viac informácií nájdete TU
Fotografie po realizácii
projektu,
Zdroj: NANDIN DVOR,
a.s.

a starostlivosti o základné stádo sa dosiahlo zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti. Realizáciou projektu sa umožnilo zvýšiť stav HD
z 5 kráv a 4 teliat na 100
kusov hovädzieho dobytka
mäsového typu Piemont.
Nová maštaľ tak umožní
dosiahnuť v chove mäsového dobytka eficientné
výsledky a zároveň sa
zvýši
počet
stálych
zamestnancov o 1 jedného ošetrovateľa zvierat.

Fotografie po realizácii projektu,
Zdroj: NANDIN DVOR, a.s.

Fotografia po realizácii projektu,
Zdroj: Michaela Dianová

Fotografie pred realizáciou
projektu,
Zdroj: NANDIN DVOR, a.s.

