OBVIAM REGIO, O.Z.
Občianske združenie Obviam regio bolo založené v roku
2004 za účelom zvýšenia informovanosti o možnostiach
využívania fondov Európskej Únie a odbornej pomoci pre
čerpanie fondov pre verejný a súkromný sektor.
Združenie vyvíja od svojho vzniku všestranné aktivity
zamerané na podporu trvalo-udržateľného rozvoja Slovenska
s dôrazom na rozvoj ľudského potenciálu, ochranu
prírodných, duchovných a kultúrnych hodnôt, vytváranie a
prepájanie verejno-súkromných partnerstiev pre efektívne a
dlhodobé riešenie problémov regiónu.
V občianskom združení Obviam regio pôsobia odborníci,
ktorí majú dlhoročné skúsenosti s prípravou a realizáciou
projektov využívajúcich predvstupovú pomoc Európskej únie,
podporné nástroje zo štátneho rozpočtu, priamu finančnú
pomoc Európskej únie a jej členských krajín. Naši odborníci
majú skúsenosti s prípravou projektov v Slovenskej republike
ako aj s pôsobením a prípravou projektov v krajinách
Európskej únie a pristupujúcich krajín.
Združenie sa v súčasnosti aktívne venuje implementácii
schválených projektov a príprave ďalších žiadostí o
nenávratný finančný príspevok v rámci programového
obdobia 2014-2020, vytvára aktívne partnerstvá v oblasti
regionálneho rozvoja, rozvoja výskumu a vývoja.
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NÁRODNÁ SIEŤ ROZVOJA
VIDIEKA SR
NSRV SR spája organizácie a správne orgány, ktoré sa
podieľajú na rozvoji vidieka a.plynulej implementácii PRV SR
2014 – 2020. Priamo spolupracuje s Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR)
i Európskou sieťou pre rozvoj vidieka.
Súčasťou Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 je
zriadenie a prevádzka Národnej siete rozvoja vidieka
(NSRV) financovanej z technickej pomoci programu. Pre
programové obdobie rokov 2014 - 2020 sa hostiteľským
orgánom jednotky Národnej siete rozvoja vidieka SR stala
Agentúra pre rozvoj vidieka so sídlom v Nitre, ktorá je
príspevkovou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR s celoslovenskou pôsobnosťou. Túto
funkciu vykonávala aj v uplynulom programovom období,
čím môže nadviazať na úspešne zrealizované aktivity NSRV
SR v programovom období 2007 - 2013, v ktorom bolo
poskytnutých takmer 10 700 poradenstiev a konzultácií,
zrealizovaných vyše 400 vzdelávacích aktivít a aktivít
národnej a nadnárodnej spolupráce a 230 podujatí
propagačného charakteru, spolu pre viac ako 11 000
účastníkov.
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 a v
nadväznosti na čl. 54 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 je
súčasťou siete aj partnerstvo v zmysle čl. 5 nariadenia (EÚ)
č. 1303/2013. 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.

PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA
2014-2020
SR
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 je ucelený

strategický dokument, ktorý sa zaoberá celým spektrom
činností súvisiacich s poľnohospodárstvom, lesným
hospodárstvom, potravinárstvom, vidieckym cestovným
ruchom, agroturistikou, podporou podnikania v oblasti
rastlinnej a živočíšnej výroby a obnovou dedín vo vidieckych
oblastiach. V Programe rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 je
alokovaných takmer 2,1 miliardy EUR.
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 člení svoju podporu
do vybraných opatrení:
M01 – Prenos znalostí a informačné akcie
M02 – Poradenské služby, služby pomoci pri riadení
poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre
poľnohospodárske podniky
M04 – Investície do hmotného majetku
M05 – Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby
poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými
udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení
M06 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej
činnosti
M07 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
M08 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia
životaschopnosti lesov
M10 – Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie
M11 – Ekologické poľnohospodárstvo
M12 – Platby v rámci sústavy Natura 2000 a podľa rámcovej
smernice o vode
M13 – Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými
obmedzeniami
M14 – Dobré životné podmienky zvierat
M15 – Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana
lesov
M16 – Spolupráca
M19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
Bližšie informácie nájdete v Programe rozvoja vidieka SR
2014–2020 – vlastný dokument a v Príručke pre žiadateľa o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV SR
2014–2020 dostupné na www.apa.sk.

REGIONÁLNA ANTÉNA
PRE TRNAVSKÝ KRAJ

-

Hlavné ciele:

-

a) zvýšenie účasti zainteresovaných strán na vykonávaní
rozvoja vidieka;
b) zlepšenie kvality vykonávania PRV;
c) informovanie širšej verejnosti a potenciálnych prijímateľov o
politike PRV a o možnostiach financovania;
d) podporovanie inovácií v oblasti poľnohospodárstva, výroby
potravín, lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach.

29.11.2016 Aktuálna situácia v poľnohospodárstve – Dunajská

Streda
Odborné exkurzie do zahraničia zamerané na témy
- PRV SR 2014 – 2020
24.- 26.10.2016 Odborná exkurzia v Poľsku – Krakov

Účasť regionálneho koordinátora NSRV SR na
medzinárodných podujatiach organizovaných Európskou
sieťou pre rozvoj vidieka a/alebo národnými vidieckymi
sieťami iných členských štátov EÚ
-

8. - 11. 9. 2016 Festival miestnych akčných skupín v Slovinsku

– Koper (SLO)
-

8. - 9.11.2016 6.stetnutie Európskych sietí pre rozvoj vidieka –

REGIONÁLNA ANTÉNA
NSRV SR
PRE TRNAVSKÝ KRAJ

Senec

Hlavné činnosti:
a) zber príkladov projektov, ktoré zahŕňajú všetky priority PRV;
b) poskytovanie odbornej prípravy a vytváranie sietí pre
miestne akčné skupiny a najmä technickú pomoc pre
spoluprácu medzi územnými celkami a pre nadnárodnú
spoluprácu, uľahčenie spolupráce medzi miestnymi akčnými
skupinami;
c) vyhľadávanie partnerov pre vytváranie sietí pre poradcov
a služby na podporu inovácie;
d) spoločné využívanie a šírenie zistení z monitorovania
a hodnotenia;
e) propagácia informácií týkajúcich sa PRV po dohode
s riadiacimi orgánmi a komunikačné činnosti zamerané na
širšiu verejnosť;
f) zabezpečenie účasti na činnostiach Európskej siete pre rozvoj
vidieka.
Aktivity realizované Regionálnou anténou NSRV SR pre
Trnavský kraj v roku 2016
Vzdelávacie a informačné aktivity
- 28.09.2016 - Európske inovačné partnerstvo v podmienkach
Slovenskej republiky – Sládkovičovo
- 18.10.2016 – Aktuálne možnosti dotácií pre samosprávy – Horné
Otrokovce
- 10.11.2016 - Aktuálne možnosti dotácií pre samosprávy – Senica
- 14.11.2016 - Informačný seminár na tému udeľovania štatútov
MAS – Trnava

Výstavy – účasť na výstavách zameraných na
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
-

18. - 21.8.2016 Výstava Agrokomplex Nitra

-

28. - 30.8.2016 Výstava Země Živitelka – České Budějovice

Národná a nadnárodná spolupráca na regionálnej úrovni
-

10. – 11.12.2016 Trh regionálnych produktov – Horné Otrokovce

Ing. Tomáš Galbavý
regionálny koordinátor
Národná sieť rozvoja vidieka SR
Regionálna anténa NSRV pre Trnavský kraj
920 62 Horné Otrokovce č. 145
Úradné hodiny kancelárie:
Pondelok: iba telefonicky
Utorok: 9:00 – 15:30
Streda: 9:00 – 15:30
Štvrtok: iba telefonicky
Piatok: 9:00 – 12:00
Konzultačné hodiny: telefonicky každý pracovný deň
v čase od 8:00 – 18:00 h
Regionálna anténa NSRV pre Trnavský kraj
mobil: + 421 (0) 908 123 894
e-mail: galbavy@obviamregio.sk

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investuje do vidieckych oblastí

