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Pozvánka 
 

Národná sieť rozvoja vidieka SR  

pod záštitou   

Ministerstva pôdohospodárstva  

a rozvoja vidieka SR  

Vás pozýva na 

 

2. medzinárodnú konferenciu  

Národnej siete rozvoja vidieka SR 

 „Skúsenosti z implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013  

a podpora národnej a nadnárodnej spolupráce v rámci Osi 4 Leader―, 

ktorá sa bude konať v dňoch 

 

1. – 2. decembra 2010 

v kongresovej sále „Lagoon― hotela Senec,  

Slnečné jazerá – sever, Senec 

 

 

„Čo získate dosiahnutím cieľa, nie je natoľko  

dôležité, ako to, čím sa v priebehu cesty 
k týmto cieľom stanete―. (Zig Ziglar) 

Cieľ konferencie 

Cieľom konferencie je poskytnúť aktuálne informácie k implementácii PRV SR 

2007-2013 a zároveň podporiť výmenu skúseností medzi zástupcami Riadiace-

ho orgánu pre PRV SR 2007-2013, Pôdohospodárskej platobnej agentúry a 

miestnymi akčnými skupinami SR, ako aj umožniť vytvorenie partnerstiev v 

rámci projektov spolupráce medzi českými a slovenskými MAS.   



 

Predbežný program konferencie 

 

Streda, 1. december 2010 

 

9:00 Prezentácia účastníkov 

10:00—13:00 Skúsenosti z implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013   
Otvorenie konferencie 

Príhovor zástupcu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Stav implementácie PRV SR 2007-2013, Os 4 Leader, budúcnosť SPP — Ján Beňadik, po-

verený zastupovaním generálneho riaditeľa Sekcie rozvoja vidieka MPaRV SR 

Program rozvoje venkova, prístup Leader a projekty spolupráce v Českej republike — zá-

stupca Řídícího orgánu pro PRV MZe ČR 

Financovanie rozvoja vidieka — systémy financovania na Slovensku a ich dopad na imple-

mentáciu stratégií — A. Hradiská, MAS LEV, o.z. 

Skúsenosti s implementáciou opatrení Osi 4 Leader z pohľadu Pôdohospodárskej platobnej 

agentúry — zástupcovia Sekcie projektových podpôr a Sekcie kontroly PPA 

 

13:00—14:00 Obed 

 

14:00—17:00 Projekty spolupráce — priestor pre komunikáciu 
Usmernenie pre administráciu Osi 4 Leader, verzia 1.7. so zameraním na projekty spolu-

práce — Mgr. Ingrid Kociánová, Odbor rozvoja vidieka MPaRV SR 

„Ostrovčeky spolupráce“ - predstavovanie jednotlivých návrhov projektov spolupráce, pre 

ktoré ich nositelia hľadajú partnerov. Práca v skupinách, príležitosť vypočuť si návrhy 

projektov a komunikovať s potenciálnymi partnermi. Možnosť nájsť partnerov pre národ-

nú spoluprácu alebo pre nadnárodnú medzi slovenskými a českými MAS 

 

19:30 Spoločná večera 

 

 

Štvrtok, 2. december 

 

9:00—13:00 Diskusie a výsledky   
Prezentácia úspešných projektov národnej a nadnárodnej spolupráce z ČR 

Pokračovanie práce v skupinách—projekty spolupráce a diskusia so zástupcami PPA 

Zhodnotenie výstupov konferencie, záver 

 

Obed, ukončenie konferencie 

 

 

 

 



Organizačné pokyny 

Záväzná prihláška 

Na konferencii sa zúčastním v dňoch: 

Záväzne sa prihlasujem na 2. medzinárodnú konferenciu Národnej siete rozvoja 
vidieka SR 

1. 12. 2010 

2. 12. 2010 

Účasť na konferencii je pre 

účastníkov bezplatná.  

Kapacita konferenčnej miestnos-

ti je obmedzená, preto si NSRV 

SR vyhradzuje právo po dosiah-

nutí maximálneho počtu účastní-

kov neakceptovať ďalšie prihláš-

ky. 

Konečná uzávierka prihlášok je 

25. novembra 2010. 

Národná sieť rozvoja vidieka SR  

pokrýva náklady spojené so za-

bezpečovaním stravovania účast-

níkov (obed a večera 1.12.2010 a 

obed 2.12.2010). 

Ubytovanie si účastníci zabezpe-

čujú a  hradia z vlastných zdro-

jov. (Rezervácia ubytovania: 

www.hotelsenec.sk). 

Podrobný program bude zaslaný 

prihláseným účastníkom pred 

začiatkom konferencie e-mailom 

na adresu uvedenú v prihláške. 

Organizačný garant:  

Vladimíra Gudábová 

+421 37 73 364 02 

Vašu Záväznú prihlášku prosíme 

zaslať na adresu: 

Agentúra pre rozvoj vidieka 

Akademická 4 

949 01 Nitra 

 

E-mail: konferencia@arvi.sk 

Fax: + 421 37 73 364 02 

 

Prijatie Vašej prihlášky  Vám 

obratom potvrdíme e-mailom 

Meno 

Organizácia 

Telefón 

Adresa 

E-mail 

Podpis 


