
 
                                                                                     

 
 

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj 

Vás pozýva na informačný seminár s názvom 

 

„Informačný seminár k podopatreniam 6.1 a 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti 

pre mladých a malých poľnohospodárov “, 

ktorý sa bude konať dňa 06.07.2022 so začiatkom o 8:45 hod.  

ZOC Koral (vchod Bowling), Vihorlatská 2/C, Prešov 

Program 

08:45 – 9:00  Otvorenie seminára a predstavenie RA NSRV SR pre Prešovský kraj,  

   (Mária Tomková Ňakatová, RA NSRV SR pre Prešovský kraj)  

 

9:00 – 11:00 Výzva č. 53/PRV/2022 pre podopatrenie 6.3 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na 

rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov (štandardný výstup, podnikateľský plán, 

podmienky výzvy a podanie ŽoNFP) 

(Anna Balková, odborníčka v oblasti poľnohospodárstva a členka Výkonného výboru Vidieckej 

platformy) 

11:00 – 11:15  Prestávka 

 
11:15 – 12:30 Výzva č. 54/PRV/2022 pre podopatrenie 6.1 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre 

mladých poľnohospodárov (štandardný výstup, podnikateľský plán, podmienky výzvy a 

podanie ŽoNFP) 

(Anna Balková, odborníčka v oblasti poľnohospodárstva a členka Výkonného výboru Vidieckej 

platformy) 

    
12:30 – 13:15        Obed 
 
13:15 – 15:00 Výzva č. 54/PRV/2022 pre podopatrenie 6.1 - Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre 

mladých poľnohospodárov– prílohy výzvy, sankčné mechanizmy) diskusia a konzultácie 

(Anna Balková, odborníčka v oblasti poľnohospodárstva a členka Výkonného výboru Vidieckej 

platformy) 

      
Svoju účasť prosím potvrďte najneskôr do 01.07.2022 do 12:00 hodiny kliknutím na tento LINK. 
 

Informačný seminár sa bude konať v režime Základ. Účastníci a účastníčky seminára sú povinní dodržiavať aktuálne platné 
nariadenia ÚVZ. 

V prípade otázok sa na nás neváhajte obrátiť telefonicky na +421 947 940 404 alebo emailom na 

antenapresov@mediinvest.sk. 

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prihlásením sa na aktivitu 

udeľujem súhlas MEDIINVEST Consulting, s.r.o.,Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj, Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš a 

Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava na spracovanie osobných údajov uvedených 

v dotazníku za účelom registrácie a evidencie účastníka aktivity. Súčasne potvrdzujem, že uvedené údaje v rozsahu, v akom boli 

poskytnuté, sú pravdivé a správne. Taktiež potvrdzujem, že som bol informovaný/-á o práve tento súhlas so spracovaním osobných 

údajov kedykoľvek odvolať. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeV238dTAZDZx8akc4c38F4CzdS70NHa8MS8ZV3oNzN3Tknog/viewform?usp=sf_link
mailto:antenapresov@mediinvest.sk

