árodná sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR) spája organizácie a správne orgány, ktoré sa

N

podieľajú na rozvoji vidieka za účelom správnej a plynulej implementácie Programu rozvoja vidieka
SR 2014-2020 (PRV SR 2014-2020). Využíva proces sieťovania na zdieľanie a výmenu informácií,
praxe, skúseností, nápadov a zdrojov. Úlohy NSRV SR sú vykonávané prostredníctvom centrálnej jednotky
NSRV SR, ktorej hostiteľským orgánom je Agentúra pre rozvoj vidieka sídliaca v Nitre, s
pomocou ôsmych regionálnych antén, pôsobiacich v rámci jednotlivých krajov Slovenska.

Naše ciele:
1.
2.
3.
4.

zvýšiť účasť zainteresovaných strán na vykonávaní rozvoja vidieka;
zlepšiť kvalitu vykonávania programov rozvoja vidieka;
informovať širšiu verejnosť a potenciálnych prijímateľov o politike rozvoja vidieka a
o možnostiach financovania;
podporovať inovácie v poľnohospodárstve, výrobe potravín, lesnom hospodárstve a vo vidieckych
oblastiach.

Naše aktivity:
poradenstvo a vzdelávanie v oblasti rozvoja vidieka, poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva pre širokú verejnosť;
podpora spolupráce a inovácií v poľnohospodárstve, výrobe potravín,
lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach, zahŕňajúca tiež prenos
informácií z aktivít siete EIP;
zoskupovanie organizácií zapojených do podpory rozvoja vidieka
a poľnohospodárstva;
kontaktný bod v rámci aktivít LEADER/CLLD pre MAS a pre všetkých
vidieckych partnerov a potenciálnych žiadateľov;
spolupráca v oblasti vytvárania sietí MAS, uľahčenie spolupráce medzi
MAS a vyhľadávanie partnerov pre opatrenie Spolupráca;
zber príkladov dobrej praxe a ich šírenie verejnosti;
organizácia konferencií, diskusií, študijných a výmenných
návštev/pobytov, účasti na zasadnutiach príslušných orgánov EK
a pod.;
spolupráca s MPRV SR, s inými sieťami/centrami, štátnymi inštitúciami
a zodpovednými orgánmi vo vzťahu k politike rozvoja vidieka;
koordinácia tematických pracovných skupín otvorených pre členov siete
zameraných na problematiku poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.
Staňte sa súčasťou siete NSRV SR
Bezplatné členstvo v NSRV SR je určené pre záujemcov o dianie
v PRV SR ako aj v rozvoji vidieka všeobecne. Ponúka príležitosť
získať aktuálne informácie o podujatiach a aktivitách NSRV SR
zameraných na rozvoj vidieka; odoberať časopis Spravodajca
NSRV ; odoberať elektronický informačno-spravodajský formát
Newsletter NSRV SR s aktuálnymi informáciami a mnoho ďalších
výhod, ktoré spolu s Prihlášku nájdete na našej webovej stránke
www.nsrv.sk

