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V čísle prinášame...

EURÓPSKE INOVAČNÉ PARTNERSTVÁ

EURÓPSKE INOVAČNÉPARTNERSTVÁ

Vážení čitatelia, dávame vám do pozornosti skutočnosť, že výzva na
predkladanie žiadostí o schválenie obsahových námetov pre podopatrenie 16.1 Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP
zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva z PRV
SR 2014 - 2020 bola predĺžená do 31.3.2021.

ZBER A POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ
KALENDÁR UDALOSTÍ NSRV SR
AKTUALITY MPRV SR
OZNAMY PPA
INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM
PRÍKLADY DOBREJ PRAXE

Aktualizované dokumenty nájdete na stránke RO pre
PRV SR 2014 - 2020 tu.
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Inšpirujte sa videom s aktuálnou témou
zakladania operačných skupín EIP:
spolupracujme na inováciách

Pozrieť vo videogalérii
NSRV SR tu

ZBER A ŠÍRENIEINFORMÁCIÍ
Verejná konzultácia

k základným parametrom pripravovanej výzvy pre podopatrenie 8.5 PRV SR 2014 - 2020
NSRV SR Vám dáva do pozornosti Verejnú
konzultáciu, k pripravovanej výzve pre podopatrenie 8.5 PRV SR 2014 - 2020 - Podpora na investície do zlepšenia odolnosti
a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov, činnosť: Aktívne manažmentové
opatrenia so zameraním na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho, ktorú
iniciuje Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR.
MPRV SR si váži záujem odbornej verejnosti
a s cieľom pripraviť výzvu tak, aby vyvolala
čo najväčší záujem obhospodarovateľov
lesov o získanie investičnej podpory z PRV
SR 2014 – 2020, sa obracia najmä na potenciálnych beneficientov, aby predložili
svoje odborné stanoviská k základným podmienkam pripravovanej výzvy.

FAQ - podopatrenie 4.1 PRV SR
2014 - 2020 - aktualizácia
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



Živočíšna výroba.

Odpovede na zosumarizované otázky boli
vypracované alebo skonzultované
Sekciou rozvoja vidieka a priamych platieb
MPRV SR.

KALENDÁR
UDALOSTÍ
NSRV SR
02 MAREC 2021
Online seminár k výzve
k podopatreniu PRV SR
2014 - 2020 4.1 – Podpora
na investície do poľnohospodárskych podnikov

FAQ - 4.1 - aktualizácia 16.2.2021

Hľadá sa Dedina roka 2021!

Verejná konzultácia je otvorená do
03.03.2021. Adresa na zaslanie stanovísk: remenova@arvi.sk.

Pozvánka s programom

03 MAREC 2021

V prípade otázok je možné sa obrátiť na
regionálne antény Národnej siete rozvoja
vidieka SR, ktoré pôsobia v každom kraji –
kontakty nájdete tu.

Viac informácií nájdete tu.

Slovenská agentúra životného prostredia
zverejnila podmienky súťaže Dedina roka
2021. Oficiálne tým spustila jej 11. ročník,
nad ktorým prevzal záštitu minister životného prostredia SR Ján Budaj. Šéf envirorezortu zároveň vyzval zástupcov samospráv obcí
a ich obyvateľov, aby sa do súťaže zapojili
a predstavili úspechy svojej dediny, jej výnimočnosť, tvorivosť jej obyvateľov. Zapojením sa do súťaže môžu pre svoju obec získať titul Dedina roka 2021 a zároveň možnosť reprezentovať Slovensko v súťaži
o Európsku cenu obnovy dediny.
Všetky informácie o súťaži sú zverejnené na
novom webe www.dedinaroka.sk.
Uzávierka prihlášok je 30. apríla 2021.

Ekonomika organizácie
a čerpanie finančných
prostriedkov z PRV SR
2014 – 2020

Pozvánka s programom

AKTUALITY MPRV SR
Lesnícka priorita Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na rok 2021
17. február 20201

Mám záujem participovať (nlcsk.org)

OLAF uzatvára prípady týkajúce sa poľnohospodárskych fondov EÚ na Slovensku
10. február 2021

Slovenská jahňacina poputuje do Číny
09. február 2021

Aktualizácia výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný príspevok
15. január 2021

OZNAMY PPA
Výzva na predkladanie
žiadostí o poskytnutie
dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych
zvierat
18. 02. 2021

pre rok 2021
Výzva na predkladanie
žiadostí o poskytnutie
dotácie na kontrolu
úžitkovosti, testovanie
a odhad plemennej
hodnoty hospodárskych zvierat

15. 02. 2021

Uzatvorené regionálne
pracovisko v Poprade

18. 02. 2021

11. 02. 2021

FINANČNÉ ZÚČTOVANIE
DOTÁCIE ZA ROK 2020

Výzva na doplnkovú
vnútroštátnu platbu
na dobytčie jednotky

Zverejnenie formulárov
k predkladaniu žiadostí doplnkovú vnútroštátnu platbu na
dobytčie jednotky pre
rok 2021 vo formáte
PDF
15. 02. 2021

15. 02. 2021

INŠPIRÁCIE
K INOVÁCIÁM

Príklady dobrej praxe
z PRV SR 2014 - 2020

Poľnohospodárske
inovácie prispôsobené miestnym
potrebám

Fotografie po realizácii projektu,
Zdroj: ASPO a Z.M., s.r.o.

Investície do
modernizácie
chovu hovädzieho
dobytka

Predmetom predkladaného projektu bola
rekonštrukcia maštale
pre chov hovädzieho
dobytka a nákup diskovej
žacej
kosy.
Cieľom projektu bolo
zlepšenie
výkonnosti
Opatrenie 4 / Podopatrenie
4.1 / Oblasť 2. Živočíšna výro- podniku, efektívnosti
výroby, zavedenie inoba
vatívnych technológií,
Miesto: Šarišské Bohdanovce, ktorými budú vytvorené
Prešovský kraj
vhodné podmienky na
chov výkrm. Všetko preŽiadateľ: ASPO a Z.M., s.r.o.
Schválená výška príspevku
z PRV SR 2014 - 2020 :
59 413, 27 €

biehalo s ohľadom na
zvýšenú pracovnú pohodu. Pri kúpe nových
strojov vzhľadom na
operácie, bolo cieľom
znížiť spotrebu PHM
a mazív a hlavne znížiť
náklady na opravy.
Hlavným cieľom bol
a najmä efektívna výroba v trhovom prostredí
tak, aby chov hovädzieho dobytka bol aj ekonomický.

Fotografie po realizácii projektu,
Zdroj: ASPO a Z.M., s.r.o.

Viac informácií nájdete TU

Fotografie pred realizáciou projektu,
Zdroj: ASPO a Z.M., s.r.o.

Fotografia
Fotografiepo
porealizácii
realizáciiprojektu,
projektu,
Zdroj:
Dianová
Zdroj: Michaela
ASPO a Z.M.,
s.r.o.

