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Prinášame Vám 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 ako aj živočíšna výroba.

Prinášame Vám najčastejšie otázky a odpovede k Výzve 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.

FAQ - 4.1 - aktualizácia 8.2.2021

FAQ - 16.1 - aktualizácia 9.2.2021

Centrálna jednotka NSRV SR zrealizovala dňa 29.1.2021 online
seminár k výzve pre podopatrenie 16.1 Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva pre potenciálnych beneficientov PRV SR 2014 - 2020. Celkovo sa semináru
zúčastnilo 38 účastníkov. Podrobnú správu z aktivity môžete
nájsť tu.

KALENDÁR UDALOSTÍ NSRV SR
18 FEBRUÁR 2021
Udržateľnosť zelenej infraštruktúry v rámci PRV
SR 2014 - 2020
www.nsrv.sk
arvi@arvi.sk
Akademická 4, 949 01 Nitra

AKTUALITY MPRV SR
Výzva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na
predkladanie žiadostí o udelenie povolenia na novú výsadbu viniča na rok 2021
05. február 2021

Poslanci vyjadrili spokojnosť s reformnými krokmi v PPA
02. február 2021

Agrorezort vyhlasuje výberové konanie na šéfa štátneho podniku LESY SR
29. január 2021

Chovatelia hydiny a vtáctva pozor! Na Slovensku vyčíňa vtáčia chrípka
29. január 20201

Stanovisko MPRV SR k presunu geoinformatikov na NPPC
27. január 2021

Stretnutie ministrov poľnohospodárstva EÚ
26. január 2021

OZNAMY
PPA
Výzva na predkladanie
návrhov jednoduchých
programov a kombinovaných programov na
rok 2021 v rámci
informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích
krajinách
03. 02. 2021

Príručky pre žiadateľa
pre evidenciu a činnosť prvonákupcov
mlieka, pre uznanie
a činnosť organizácie
výrobcov, združenia
organizácií výrobcov
a medziodvetvovej
organizácie v sektore
mlieka a mliečnych
výrobkov

Príklady dobrej praxe
z PRV SR 2014 - 2020

Vybudovanie
Včelárstva Polgár

Fotografie po realizácii projektu,
Zdroj: Krisztina Valent Včelárstvo - Polgár

Predmetom predkladaného projektu bol vznik
a udržanie Včelárstva –
Opatrenie 6 / Podopatrenie
Polgár so 160 produkč6.1 / Pomoc na začatie podninými včelstvami, mlakateľskej činnosti pre mladého poľnohospodára
dých poľnohospodárov
Krisztina
Valenta.
Cieľom projektu bolo
Miesto: Kava 145, Komárno
vybudovanie VČELÁRSTVA - POLGÁR v KoŽiadateľ: Krisztina Valent
márne časť Kava.
Včelárstvo - Polgár
Včelárstvo je zamerané
na produkciu medu,
Schválená výška príspevku
kvetového peľu a včez PRV SR 2014 - 2020 :
50 000 €

lieho vosku. Projekt je
v súlade s cieľmi Programu rozvoja vidieka
vytvoriť priaznivejšie
podmienky pre podnikanie v poľnohospodárstve pričom sa podporí
zamestnanosť na slovenskom
vidieku
(pribudli 2 nové pracovné miesta), kde je
poľnohospodárstvo jedným z rozhodujúcich
odvetví tvorby pracovných príležitostí.

Fotografie po realizácii projektu,
Zdroj: Krisztina Valent Včelárstvo - Polgár

Viac informácií nájdete TU

28. 01. 2021

Fotografie pred realizáciou projektu,
Zdroj: Krisztina Valent Včelárstvo - Polgár

Fotografia
Fotografiepo
porealizácii
realizáciiprojektu,
projektu,
Zdroj: Michaela
Zdroj: Krisztina Valent
VčelárstvoDianová
- Polgár

INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM
Vyliahnutie na farme zlepšuje pohodu
a zdravie brojlerových kurčiat

Brojlerové kurčatá sa liahnu v prírodných a bezstresových podmienkach s priamym prístupom ku krmivu a vode. Toto je hlavná myšlienka
liahnutia na farme. Tri liahne
umiestnené v Belgicku a Holandsku
zahájili projekt zameraný na zlepšenie dobrých životných podmienok
a zdravia brojlerov. Jedným z chovateľov hydiny zapojených do projektu
je Gerard Witlox. Vlastní dve farmy
na chov brojlerov na juhovýchode
Holandska.

