
Regionálna anténa 
NSRV SR pre Bratislavský kraj 

 
Hlavným cieľom vidieckej siete je: 
1)zvýšiť účasť zainteresovaných strán na vykonávaní 
rozvoja vidieka 
2)zlepšiť kvalitu vykonávania programov rozvoja 
vidieka 
3)informovať širšiu verejnosť a potenciálnych 
prijímateľov o politike rozvoja vidieka a o 
možnostiach financovania 
4)podporovať inovácie v poľnohospodárstve, výrobe 
potravín, lesnom hospodárstve a vo vidieckych 
oblastiach 
 
Aktivity, ktoré zabezpečujeme: 
- poskytovanie poradenstva a  informácií v oblasti 
PRV SR 2014 - 2020 v regiónoch  
- zber informácií o potrebách regiónu, vzdelávacie a 
informačné aktivity na regionálnej úrovni 
-zber informácií potrebných k hodnoteniu PRV 
- zber  informácií, fotiek a videí o projektoch 
financovaných z PRV 
 - Príklady dobrej praxe  
- zber podkladov pre vydávanie tlačovín  
-poskytovanie informácií pre beneficientov PRV 
prostredníctvom zriadenej web stránky  
- slúžiť ako kontaktný bod v rámci aktivít iniciatívy 
LEADER a CLLD pre MAS  
- zber informácií o potrebách MAS  
- realizáciu dotazníkových prieskumov a podkladov k 
analýzam na základe požiadavky RO 
- vypracovanie analýz a prieskumov na základe 
požiadaviek RO, resp. ENRD 
- spoluprácu s inými formálnymi a neformálnymi 
sieťami/centrami na národnej alebo regionálnej 

úrovni prispievajúcich k implementácii EŠIF fondov v 
oblasti politiky rozvoja vidieka SR 
- Spoluprácu s riadiacim orgánom pre PRV , 
Európskou sieťou pre rozvoj vidieka a sieťou 
Európskeho Inovačného Partnerstva (EIP)  
- spoluprácu v oblasti vytvárania sietí miestnych 
akčných skupín a najmä technickú pomoc pre 
spoluprácu medzi územnými celkami a pre 
nadnárodnú spoluprácu, uľahčenie spolupráce 
medzi miestnymi akčnými skupinami a vyhľadávanie 
partnerov pre opatrenie Spolupráca 
- spoluprácu a výmenu informácií s ostatnými 
národnými vidieckymi sieťami 
- podporu inovácií v poľnohospodárstve, výrobe 
potravín, lesnom hospodárstve a vo vidieckych 
oblastiach, zahŕňajúca tiež prenos informácií z 
aktivít siete EIP 
- zber, monitoring, hodnotenie a spoluprácu s 
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou na 
údajoch v oblasti rozvoja vidieka a LEADER/CLLD pre 
potreby riadiaceho orgánu 
 
 

KONTAKT: 
 
Regionálna anténa NSRV pre Bratislavský kraj 
Starohájska 29 
851 02 Bratislava 
 
Ing. Andrea Zahradníková 
regionálny koordinátor 
 
Úradné hodiny kancelárie: 
Pondelok – Piatok : 7:30 – 15:30 
 
Mobil: +421 (0) 918 418 931 
e-mail: zahradnikova@cemiconsult.eu 
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Spoločnosť bola založená v roku 2014 s cieľom 
podporovať rozvoj vidieka na základe využívania 
lokálneho potenciálu územia Bratislavského kraja. 
Našou snahou je spájať rôzne projekty a myšlienky 
aktérov i zdroje a ukázať ako realizovaná myšlienka 
spolupráce prináša konkrétne  príležitosti pre 
vidiecke oblasti prostredníctvom aktívnych ľudí, 
ktorí svoje územie a obyvateľov dôkladne poznajú.   

Cieľom je sprístupňovanie dôležitých informácií na 
maximálnej možnej úrovni prostredníctvom 
hovoreného slova realizáciou školení či workshopov, 
osobné poradenstva pre členov siete ako aj 
využívanie elektronických prostriedkov.  

RA NSRV SR pre Bratislavský kraj má záujem zaujať 
všetkých potenciálnych žiadateľov prostriedkov 
z PRV 2014 – 2020 a stať sa tak miestom 1. 
kontaktu. Poskytujeme potrebné informácie a 
vzdelávanie farmárom, obciam a podnikateľom 
v rámci vidieckeho turizmu. Sme Vašim  partnerom, 
s ktorým pri tvorbe svojich projektových zámeroch 
môžete počítať.  

Od roku 2016 sme sa stali  aktívnou zložkou 
Národnej siete rozvoja vidieka SR ako Regionálna 
anténa NSRV SR pre Bratislavský kraj.  

 

http://www.cemiconsult.eu/

 

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 PRV  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.  

Členstvo v NSRV 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 
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. 

http://www.nsrv.sk/ 

 

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 predstavuje 
programový dokument Slovenskej republiky pre 
čerpanie pomoci z Európskeho poľnohospodárskeho 
fondu pre rozvoj vidieka  v oblasti dosiahnutia 
udržateľného rozvoja SR, ktorý vytvára predpoklady 
pre posilnenie konkurencieschopnosti pôdohospo- 
dárskeho sektora a vyvážený územný rozvoj 
vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane 
vytvárania a udržiavania pracovných miest. 

Projektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020: 
 
MO 1 Prenos znalostí a informačné akcie         
MO 2 Poradenské služby, služby pomoci pri riadení 
poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre 
poľnohospodárske podniky 
MO 4  Investície do hmotného majetku 
MO 5  Obnova potenciálu poľnohospodárskej 
výroby poškodeného prírodnými katastrofami a 
katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných 
preventívnych opatrení 
MO 6  Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a 
podnikateľskej činnosti 
MO 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych 
oblastiach 
MO 8  Investície do rozvoja lesných oblastí a 
zlepšenia životaschopnosti lesov 
MO 16 Spolupráca 
MO 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy 
LEADER 
 
 
http://www.apa.sk/ 
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