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Národná sieť rozvoja vidieka SR Vám opäť prináša najčastejšie otázky ako aj odpovede
k Výzve č. 50/PRV/2020 pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, oblasť špeciálna rastlinná výroba a citlivé plodiny a živočíšna výroba.
Odpovede na zosumarizované otázky boli vypracované alebo skonzultované Sekciou
rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR.
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Odpovede PPA k téme Obstarávanie a verejné obstarávanie tovarov a služieb

OZNAMY PPA

AKTUALITY MPRV SR
Odhalenie pamiatky na prvého
riaditeľa československých lesov
17. 05. 2021

Lesy a lesníctvo na Slovensku si pripomínajú 150.
výročie od svojej samostatnosti. Po tom, ako sa
v 19. storočí správa lesov odčlenila od baníctva,
začalo toto celospoločensky významné odvetvie
u nás naberať nový rozmer. Štátny podnik LESY
SR k tomuto jubileu pripravil viacero aktivít. Na
jednej z nich sa dnes v Banskej Bystrici zúčastnil
minister MPRV SR Ján Mičovský.

Minister Mičovský si pripomenul
dôležitý míľnik v histórii našich
lesov

Nový výkonný riaditeľ PPA
nastúpil do funkcie

Pozvánku s programom a Výročnú správu
PPA za rok 2020 nájdete TU.

17. 05. 2021

Nový výkonný riaditeľ Pôdohospodárskej Oznam PPA pre MAS
platobnej agentúry, Ing. Marián Bulla, v pon- 06. 05. 2021
delok 17. mája 2021 oficiálne nastúpil do PPA oznamuje Miestnym akčným skupinám,
funkcie.
že zverejnila technickú úpravu formulárov –
Príloha č. 13b Príručky pre prijímateľa
Verejný odpočet PPA
LEADER verzia 1.3 zverejnenej dňa 11. 09.
12. 05. 2021
2020. Uvedenou úpravou nedochádza
PPA Vás pozýva na verejný odpočet za rok k zmene obsahu formulárov, ani k zmene
2020 spojený s tlačovou besedou. Verejný štruktúry údajov, formuláre boli technicky
odpočet sa uskutoční 25. 5. 2021 o 10:00 rozšírené (doplnené) o rok 2020. Príslušné
formuláre sú zverejnené aj v časti Príručka
hod vo vonkajších priestoroch PPA.
pre prijímateľa LEADER.

17. 05. 2021

Lesníctvo na Slovensku si tento rok pripomína
významné výročie od vzniku svojej existencie.
Uplynulo 150 rokov odvtedy, čo fungujú ako
samostatné hospodárske odvetvie. Na spomienkovom podujatí, ktoré pri tejto príležitosti pripravil
štátny podnik LESY SR sa zúčastnil aj minister
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV
SR) Ján Mičovský.

Národné výstavisko v Nitre
po mesiacoch znova ožilo
16. 05. 2021

Vyľudnené ulice, ekonomika a hospodárstvo
v neistote, svet hore nohami. Pred vyše rokom
udrela do našich životov pandémia ochorenia
COVID-19, ktorá si aj na Slovensku vyžiadali
tisícky životov a množstvo ľudí trpí dodnes vážnymi následkami. Avšak štatistiky ostatných dní
naznačujú, že situácia sa ako tak začína postupne
dostávať do normálu. Pomyselným svetielkom
nádeje prinavrátenia života, ktorý sme poznali
pred pandémiou, môže byť výstava Programu
rozvoja vidieka a symbolickú expozíciu s názvom
Život s covidom, v areáli nitrianskeho NÁRODNÉHO VÝSTAVISKA agrokomplex. Na slávnostnom
predstavení výstavy v rámci podujatia Noc múzeí
a galérií 2021 sa zúčastnil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský.

KALENDÁR
UDALOSTÍ
NSRV SR

O titul Dedina roka 2021 zabojuje historicky najvyšší počet
slovenských obcí
Súťaž Dedina roka má za sebou viac ako
dvadsaťročnú tradíciu. Aktuálny, 11.
ročník, priniesol viacero organizačných
noviniek, čo sa stretlo s mimoriadnym
záujmom. O titul Dedina roka 2021 bude
súťažiť historicky najviac, až 29 slovenských dedín: Beckov, Blatnica, Budkovce,
Buzica, Cigeľ, Dlhé Klčovo, Haláčovce,
Halič, Hertník, Kapušany, Kladzany, Kláštor pod Znievom, Kocurany, Kolíňany,
Lom nad Rimavicou, Ľubeľa, Lúčka, Priepasné, Pukanec, Radava, Sedliská, Štiavnické Bane, Stebník, Šumiac, Tuhár,
Veľaty, Veličná, Veľké Chlievany a Vinosady.
Viac informácií v tlačovej správe k oficiálnemu zverejneniu zapojených obcí do
aktuálneho ročníka súťaže Dedina roka.

25 máj 2021
Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre LEADER/CLLD
na regionálnej úrovni (Žilinský
kraj)
Národná sieť rozvoja vidieka SR pre
Žilinský kraj pozýva MAS na Stretnutie
tematickej pracovnej skupiny pre
LEADER/CLLD na regionálnej úrovni
s podtémou Aktuálne informácie k návrhu Intervencie LEADER a pripomienky
a návrhy - IV.
Stretnutie sa uskutoční dňa 24.5.2021,
online.

Pozvánka s programom

Sledujte ďalšie pripravované
aktivity NSRV SR

AKTUALITY MPRV SR-pokračovanie
Lesy môžu zásadne prispieť k cieľom Európskej zelenej dohody
14 máj 2021

Najzdravšie ovocie a zeleninu máme rovno pod nosom
10 máj 2021

Lesník dostal ocenenie za záchranu smrekových lesov a vzácneho hlucháňa
07 máj 2021

Spoločne o budúcnosti ošípaných na Slovensku
06 máj 2021

Reťaz je prežitok!
05 máj 2021

Agrorezort je druhým najväčším gestorom rezortných múzeí na Slovensku
03 máj 2021

Príklady dobrej praxe
z PRV SR 2014 - 2020

Oprava obecnej
budovy Hnilčík
(múzejné zariadenie)

Fotografie po realizácii projektu,
Zdroj: Obec Hnilčík

Predmetom predkladaného projektu
bola nevyhnutná oprava strechy a ďalších prvkov drevenej historickej budoObec Hnilčík
vy, ktorá je národnou kultúrnou
pamiatkou. V budove je umiestnená
Opatrenie 7 / Podopatrenie
pamäťová inštitúcia - múzejná expozí7.5 / Podpora na investície do
cia Banského skanzenu Hnilčík, ktorej
rekreačnej infraštruktúry,
zriaďovateľom je obec Hnilčík. Je evituristických informácií a do
dovaná Slovenským národným múzeom
turistickej infraštruktúry
Martin v zozname múzejných expozícií
malých rozmerov na verejné
SR. V múzejnej expozícii sú spracované
využitie
formou prezentácií ucelené expozičné
témy: história obce a osobnosti, živá
Miesto: Spišská Nová Ves
a neživá príroda, história baníctva
Košický kraj
a etnografie (ľudové remeslá, príprava stravy, spracovanie textilu, výbava
Žiadateľ: Obec Hnilčík
domácností, chov dobytka, včelárSchválená výška príspevku
stvo). Uvedené témy sú ako súčasť
z PRV SR 2014 - 2020 :
33 599 €

miestneho kultúrneho dedičstva odborne spracované. Zbierka vystavených
artefaktov dosahuje 700 kusov. Múzejná expozícia je široko navštevovaná
najmä v lete a plní funkciu miestnej
aktivity, nevyhnutnej pre rozvíjanie
základnej ekonomickej činnosti v obci
- turistiky. Primárnym cieľom projektu
bola oprava unikátnej obecnej budovy
národnej kultúrnej pamiatky múzejnej
expozície v Hnilčíku.

Fotografie pred realizáciou projektu,
Zdroj: Obec Hnilčík

Viac informácií nájdete TU
Fotografie po realizácii projektu,
Fotografie po realizácii
Fotografie po realizácii projektu,
Zdroj: DHprojektu,
Landscape Invest, s.r.o. Fotografia
Zdroj:Zdroj:
Michaela
ObecDianová
Hnilčík
Zdroj: Obec Hnilčík

Prepojenie chovateľov hovädzieho dobytka
s cieľom udržateľnosti odvetvia

Chovatelia hovädzieho dobytka
v Európe čelia naliehavým výzvam
v oblasti udržateľnosti. Beef Innovation Network Europe (BovINE) bola
založená v 10 členských štátoch
s cieľom poskytnúť praktické riešenia. Táto sieť sa zameriava na potreby 1,8 milióna fariem pre hovädzí
dobytok v Európe.

