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Národná sieť rozvoja vidieka SR 
v programovom období 2014 - 2020

� NSRV SR spája organizácie a správne orgány, ktoré sa podieľajú na
rozvoji vidieka a plynulej implementácii PRV SR 2014 - 2020 v zmysle
čl. 54 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka z
EPFRV a čl. 5 Princíp partnerstva a viacúrovňová správa nariadenia
(EÚ) č. 1303/2013.

� Priamo spolupracuje s Ministerstvom pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR (MPRV SR) i Európskou sieťou pre rozvoj
vidieka.



Organizačná štruktúra NSRV SR 

� Úlohy NSRV sú vykonávané prostredníctvom Centrálnej jednotky
NSRV SR, ktorej hostiteľským orgánom je Agentúra pre rozvoj vidieka
(ARVI) v Nitre a ôsmich decentralizovaných jednotiek – regionálnych
antén pôsobiacich v rámci jednotlivých krajov Slovenska.

� Centrálna jednotka a regionálne antény NSRV SR spolu tvoria tím
NSRV SR.



Organizačná štruktúra 
NSRV SR 



Hlavné ciele a aktivity 
NSRV SR

HLAVNÉ CIELE

�zvýšenie účasti zainteresovaných strán 
na vykonávaní rozvoja vidieka

�zlepšenie kvality vykonávania PRV

�informovanie širšej verejnosti a 
potenciálnych prijímateľov o politike 
rozvoja vidieka

�podpora inovácií v oblasti 
poľnohospodárstva, výroby potravín, 
lesného hospodárstva a vo vidieckych 
oblastiach

AKTIVITY

�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 zamerané na poskytnutie 
informácií o Programe rozvoja 
vidieka

�podpora prenosu informácií o rozvoji 
vidieka na Slovensku a v EÚ

Aktivity RA NSRV SR pre 
Nitriansky kraj 

Témy vzdelávacích a informačných 
aktivít

�PRV SR 2014 – 2020

�prístup LEADER

�poľnohospodárstvo, lesné 
hospodárstvo

�predaj z dvora

�vidiecky cestovný ruch

�regionálne značenie produktov

�Európske inovačné partnerstvo



Národná a nadnárodná spolupráca

�stretnutia so zahraničnými partnermi

�zahraničné tematické študijné cesty

�účasť na stretnutiach národných vidieckych sietí

�účasť na medzinárodných konferenciách 

zameraných na oblasť poľnohospodárstva 

a rozvoja vidieka

�stretnutia tímu NSRV SR

Aktivity RA NSRV SR 
pre Nitriansky kraj 



Webové sídlo www.prounion.sk

Propagácia RA NSRV SR 
pre Nitriansky kraj

Webové sídlo NSRV SR: www.nsrv.sk



Propagácia RA NSRV SR 
pre Nitriansky kraj

o AGROKOMPLEX 

• prezentácia činnosti NSRV SR a poradenská činnosť
• propagácia regiónov Slovenska v zastúpení MAS/VSP
• vystúpenia folklórnych súborov, ukážky remesiel 

o ZEMĚ ŽIVITELKA 

• priestor na prezentáciu činnosti NSRV SR



Propagácia NSRV SR

časopis Spravodajca NSRV – odborné publikácie – informačné letáky – prostredníctvom 
médií – rozhlas, tlač, TV, audiovizuálne nosiče



o Členstvo v NSRV SR je otvorené pre všetky cieľové skupiny žiadateľov a
zainteresované tretie strany vo vzťahu ku všetkým opatreniam v rámci PRV SR 2014 -
2020.
o NSRV SR spolupracuje s inými formálnymi a neformálnymi sieťami, ktoré prispievajú ku kvalitnej

implementácii ostatných Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Rovnako sa
podieľa na činnostiach a výzvach Európskej siete pre rozvoj vidieka.

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

Členstvo v NSRV SR



Pozývame vás...

�Pracovné stretnutie „Podpora na 
miestny rozvoj v rámci iniciatívy 
LEADER“ (10. 11. 2016, Horné 
Lefantovce)

�Výzva 20/PRV/2016, Systém 
riadenia CLLD v znení dodatku č. 3



Regionálna anténa Národnej siete 
rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj

PROUNION a. s., Piaristická 2, 949 01 
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