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Národná sieť rozvoja vidieka SR Národná sieť rozvoja vidieka SR 
v programovom období 2014 - 2020v programovom období 2014 - 2020

NSRV SR possobí b v zmysle c 5l. 54 Nariadenia (EÚ) č. 1) c 5. 1305/2013 o 
podpore rozvoja vidieka z Eurobpskeho poľnohospodabrskeho fondu pre 
rozvoj vidieka (EPFRV) 

Sttruktubra a jednotka NSRV ako vybkonnyb prvok siete sub definovaneb v 
kapitole 17.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Agentubra pre rozvoj vidieka (ARVI) - hostiteľskyb orgabn jednotky 
Nabrodnej siete rozvoja vidieka SR pre obdobie implementabcie PRV SR 
2014 - 2020



                              Organizačná štruktúra NSRV SROrganizačná štruktúra NSRV SR

 Centrálna jednotka NSRV SR 
 orgabn, ktoryb riadi a implementuje 

aktivity siete 

 Regionálne antény NSRV SR
 c 5innosť 8 decentralizovanybch 

jednotiek siete NSRV SR 
 Tím NSRV SR

 vzabjomnab spoluprabca medzi CJ a RA 
NSRV SR zaloz 5enab na pravidelnej 
komunikabcii

 zabezpec 5enie koordinabcie aktiví bt

Obrázok 1 Schéma znázorňujúca kooperáciu CJ NSRV SR



                            Hlavné a špecifické ciele NSRV SRHlavné a špecifické ciele NSRV SR

HLAVNÉ CIELEHLAVNÉ CIELE

zvybs 5enie ubc 5asti zainteresovanybch strabn 
na vykonabvaní b rozvoja vidieka

zleps 5enie kvality vykonabvania PRV

informovanie s 5irs 5ej verejnosti a 
potenciablnych prijí bmateľov o politike 
rozvoja vidieka
podpora inovabcií b v oblasti 
poľnohospodabrstva, vybroby potraví bn, 
lesnebho hospodabrstva a vo vidieckych 
oblastiach

ŠPECIFICKÉ CIELEŠPECIFICKÉ CIELE

Zber a poskytovanie informácií
 poradenstvo beneficientom PRV SR 

2014 – 2020 a ďalším aktérom rozvoja 
vidieka

 identifikácia potrieb cieľových skupín 
PRV SR 2014 - 2020

Vzdelávacie a informačné aktivity

Národná a nadnárodná spolupráca

Propagácia 



Vzdelávacie a informačné aktivity
aktivity zameraneb na poskytnutie 
informabcií b o Programe rozvoja vidieka
podpora prenosu informabcií b o rozvoji 
vidieka na Slovensku a v EÚ) č. 1

Špecifické cieleŠpecifické ciele

Témy vzdelávacích a informačných 
aktivít

PRV SR 2014 – 2020
prí bstup LEADER
poľnohospodabrstvo, lesneb 
hospodabrstvo
predaj z dvora
vidiecky cestovnyb ruch
regionablne znac 5enie produktov
Eurobpske inovac 5neb partnerstvo



Špecifické cieleŠpecifické ciele

Národná a nadnárodná spolupráca
stretnutia so zahranic 5nybmi partnermi
zahranic 5neb tematickeb s 5tudijneb cesty
ubc 5asť na stretnutiach nabrodnybch vidieckych sietí b
ubc 5asť na medzinabrodnybch konferenciabch 

zameranybch na oblasť poľnohospodabrstva 

a rozvoja vidieka
stretnutia tí bmu NSRV SR

http://www.nsrv.sk/img.php?iid=3281


Webové sídlo www.nsrv.sk (zriadeneb 01. 06. 2009)
• r. 2015 - pres 5lo procesom inovabcie a kompletnou zmenou dizajnu
• s odkazom na profil NSRV SR na sociablnej sieti Facebook

Propagácia NSRV SRPropagácia NSRV SR

Databáza zrealizovaných projektov z Osi 3 a Osi 4 PRV SR 2007 – 2013 
zaregistrovaných do Agentúry pre rozvoj vidieka

• k 30. septembru 2016 celkovo registrovanybch 3 080 projektov



Propagácia NSRV SRPropagácia NSRV SR

Účasť na medzinárodných 
poľnohospodárskych výstavách
oAGROKOMPLEX 
•prezentabcia c 5innosti NSRV SR a poradenskab c 5innosť
•propagabcia regiobnov Slovenska v zastubpení b MAS/VSP
•vystubpenia folklobrnych subborov, ukabz 5ky remesiel 

oZEMĚ ŽIVITELKA 

•priestor na prezentabciu c 5innosti ARVI a NSRV SR a 
partnerskeb stretnutie zabstupcov NSRV SR a Celostabtní b 
sí bte 5 pro venkov

Organizácia regionálnych 
farmárskych trhov, festivalov, výstav

•podpora ubc 5asti farmabrov a predajcov 
regionablnych poľnohospodabrskych, 
potravinabrskych a remeselnybch 
produktov

• podpora predaja tradic 5nybch slovenskybch 
vybrobkov



Propagácia NSRV SRPropagácia NSRV SR

c 5asopis Spravodajca NSRV – odborneb publikabcie – informac 5neb letabky – prostrední bctvom 
mebdií b – rozhlas, tlac 5, TV, audiovizuablne nosic 5e



o otvoreneb pre zabujemcov o dianie v Programe rozvoja vidieka SR ako aj v rozvoji 
vidieka vs 5eobecne

o bezplatneb
o poskytovaneb sluz 5by pre c 5lenov: zasielanie informabcií b o podujatiach, aktivitabch, 

c 5asopisu Spravodajca NSRV v elektronickej, prí bpadne v tlac 5enej forme 
Tabuľka 1 Počet členov NSRV SR k 15. 09. 2016

o Prihlášky k dispozícii na www.nsrv.sk (resp. na webových sídlach jednotlivých RA NSRV SR) 
alebo v kanceláriách CJ a RA NSRV SR

Členstvo v NSRV SRČlenstvo v NSRV SR



Pozývame vás...

Informac 5nyb seminabr „Spracovanie mlieka 
a predaj z dvora“ (14. 10. 2016 Ú) čhrovec)

informabcie o PRV SR 2014 - 2020, poľnohospodabrskej
 prvovybrobe v slovenskybch podmienkach

Aktuálne možnosti dotácií pre samosprávy 

(18. 10. 2016 Horneb Otrokovce)
aktuablne informabcie k projektovybm moz 5nostiam rozvoja obcí b

Stretnutie s partnermi z Českej republiky 

(17.  - 18. 10. 2016 regiobn „Poz 5itavie – Stiroc 5ina“)
vybmena skubseností b na tebmu rozvoja vidieckeho cestovnebho 
ruchu a moz 5nosti nadnabrodnej spoluprabce



Pripravujeme...Pripravujeme...

Vzdelávacie aktivity na regionálnej úrovni určené pre zástupcov MAS  (november – 
december 2016)

na tebmu: Implementabcia stratebgie CLLD 

Odborné semináre k problematike ekologického poľnohospodárstva a aktuálnym 
poľnohospodárskym témam (oktobber – november 2016)

Odborná zahraničná exkurzia do Slovinska tematicky zameraná na predaj z dvora 
(oktobber 2016)

6. stretnutie národných vidieckych sietí v programovom období 2014 – 2020 
(8. – 9. november 2016 Senec) 

prvé zasadnutie ENRD na území Slovenskej republiky

časopis Spravodajca NSRV (december 2016)



Ďakujem za pozornosť!

skalicka@arvi.sk
www.nsrv.sk


