
Predstavenie činnosti a aktivít 

Národnej siete rozvoja vidieka SR



NSRV SR v programovom období 2014 - 2020

▪ NSRV spája organizácie a správne orgány, ktoré sa podieľajú na rozvoji 
vidieka za účelom správnej a plynulej implementácie Programu rozvoja 
vidieka SR 2014-2020 v zmysle čl. 55 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 o 
podpore rozvoja vidieka z EPFRV a čl. 5 Princíp partnerstva a 
viacúrovňová správa nariadenia (EÚ) č. 1303/2013

▪ Štruktúra a jednotka NSRV SR ako výkonný prvok siete sú definované v 
kapitole 17.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

▪ Centrálna jednotka NSRV SR – hostiteľským orgánom je Agentúra pre 
rozvoj vidieka



Organizačná 
štruktúra NSRV SR

Centrálna jednotka NSRV SR 

riadi a implementuje aktivity siete 

Regionálne antény NSRV SR

8 decentralizovaných jednotiek 
siete 

Tím NSRV SR

vzájomná spolupráca Centrálnej 
jednotky a regionálnych antén



Ciele NSRV SR

Hlavné ciele

▪ zvýšiť účasť zainteresovaných strán na 
vykonávaní rozvoja vidieka

▪ zlepšiť kvalitu vykonávania PRV

▪ informovať širšiu verejnosť a potenciálnych 
beneficientov o politike rozvoja

▪ podporovať inovácie v oblasti 
poľnohospodárstva, výroby potravín, 
lesného hospodárstva a vo vidieckych 
oblastiach 

Špecifické ciele

▪ zber a poskytovanie informácií

▪ vzdelávacie a informačné aktivity

▪ národná a nadnárodná spolupráca

▪ propagácia



Zber a poskytovanie 
informácií
➢ Poskytovanie poradenstva a informácií k aktuálnym výzvam

PRV SR 2014 – 2022

• 2 032 poskytnutých poradenstiev k 31.10.2021

• on-line FAQ na www.nsrv.sk;

➢ identifikácia potrieb cieľových skupín PRV SR 2014 – 2020;

➢ verejné konzultácie k základným parametrom pripravovaných

výziev;

➢ zdieľanie informácií prostredníctvom facebookového profilu

NSRV SR a Instagramu;

➢ distribúcia informácií členom NSRV SR (2 969 členov NSRV

SR k 31.10.2021), členom pracovných skupín, partnerským

organizáciám a širokej verejnosti;

➢ Newsletter NSRV SR;

➢ Spravodajca NSRV SR;

➢ Preklady EIP Newslettra a videí distribuovaných EIP-AGRI

Service Point;

http://www.nsrv.sk/


Zber a poskytovanie 
informácií
➢ Databáza zrealizovaných projektov s online registráciou

projektov z vybraných opatrení a podopatrení PRV SR

2014 – 2022 (op. 7 a 16, podop. 4.1, 4.2, 6.1, 6.3, 6.4, 19.2,

19.3)

• 2 054 zaregistrovaných projektov k 31.10.2021

➢ Aktualizácia Kariet MAS

➢ Informačné listy úspešne zrealizovaných projektov z PRV

SR 2014 – 2022;

➢ Pravidelné fb rubriky:

• Príklady dobrej praxe z PRV SR 2014 – 2022;

• Sociálne poľnohospodárstvo - NÁSTROJ

NA RIEŠENIE PRIORITY č.6 PROGRAMU

ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 – 2022;

• Inšpirácie k inováciám;

• Spracovanie analýz, dotazníkov, štatistík, nominácie

projektov z PRV SR 2014 – 2022 na základe požiadaviek

RO a ENRD.



Vzdelávacie a 
informačné aktivity

➢ Aktivity zamerané na poskytovanie informácií o Programe

rozvoja vidieka a o ďalšej odbornej problematike z oblasti

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

➢ Podpora prenosu informácií o rozvoji vidieka na Slovensku a

v EÚ

▪ 43 zrealizovaných aktivít k 31.10.2021

Tematické zameranie

• PRV SR 2014 – 2022 – výzvy, podmienky poskytnutia NFP

• prístup LEADER

• poľnohospodárstvo, rozvoj obcí, lesné hospodárstvo

• Európske inovačné partnerstvo, inovácie

• predaj z dvora

• možnosti rozvoja vidieckych oblastí

• vidiecky cestovný ruch

• regionálne značenie produktov a služieb

Konferencia pre MAS „Postupy pre MAS v rámci konania o 
ŽoNFP“ (15. – 17. 10. 2019, Demänovská Dolina)

Online vzdelávacia aktivita „Najčastejšie 
pochybenia zo strany MAS v rámci 
implementácie stratégie CLLD“ (16. 06. 2021)

Informačný seminár „Sociálna inklúzia 
marginalizovaných skupín obyvateľstva ako súčasť 
stratégie CLLD“ (27. 02. 2018, Nitra)

Pracovné stretnutie ,,Kritériá pre výber projektov 

MAS“ (30.11.-1.12 2021)



Národná a nadnárodná 
spolupráca
Aktivity zamerané na výmenu skúseností a informácií o PRV
SR 2014 – 2022

• 103 zrealizovaných aktivít k 31.10.2021 

➢ Stretnutia so zahraničnými partnermi;

➢ Tematické študijné cesty (Česká republika, Slovinsko,
Nemecko, Rakúsko);

➢ Účasť na stretnutiach národných vidieckych sietí,
LEADER Subgroup;

➢ Účasť na medzinárodných konferenciách zameraných na
oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka;

➢ Účasť na odborných podujatiach organizovaných EIP-
AGRI, ENRD, Európskym Helpdeskom pre hodnotenie
rozvoja vidieka;

➢ Stretnutia tímu NSRV SR;

➢ Spolupráca s národnými vidieckymi sieťami pri
organizovaní aktivít a príprave materiálov;

➢ Spolupráca s partnerskými organizáciami;

➢ Koordinácia 4 tematických pracovných skupín –
LEADER/CLLD, EIP, Pre mladých a malých
poľnohospodárov, Sociálne poľnohospodárstvo.

9. Stretnutie   
LEADER/CLLD 
Sub-group (23. 02. 
2021)

Študijná cesta pre poľnohospodárov do ČR                   
(22. - 23. 05. 2019, Česká republika) 

Neformálne stretnutie zástupcov 
národných sietí Central European Coffe
Break (16. 11. 2021)

Stretnutie tímu NSRV SR (28. 02 – 02. 03. 2021)

Študijná cesta do Poľska (14. 03 – 15. 03. 2019, Poľsko)



Propagácia
webové sídlo www.nsrv.sk 

➢ Propagácia PRV SR 2014 – 2022 , príkladov dobrej praxe u nás

i v zahraničí, inovácií, LEADER/CLLD, MAS, EIP, sociálneho

poľnohospodárstva, činnosti NSRV SR...;

➢ Informačno-spravodajský formát NEWSLETTER NSRV SR–

distribuovaný viac ako 4000 adresátom;

➢ Prevádzka Databázy zrealizovaných projektov z PRV SR 2014

– 2022;

➢ Informačné listy úspešne zrealizovaných projektov;

➢ Promo video o NSRV SR a video zamerané na príklady dobrej

praxe;

➢ PR články v novinách zamerané na prezentáciu NSRV SR, PRV

SR 2014-2022 ako i zrealizovaných projektov –príkladov

dobrej praxe (11);

➢ Reklamné oznamy rádiách- reklamná kampaň o NSRV SR a jej

úlohách v rádiu Regina (10/2021);

➢ Rozhovory o NSRV SR a úlohách pri správnej implementácii

PRV SR 2014-2022 pre médiá (3);

➢ Odkaz na facebookový a instagramový profil NSRV SR;

➢ Webové sídla regionálnych antén.



Propagácia
Účasť na medzinárodných poľnohospodárskych výstavách 

➢ AGKOMPLEX

(prezentácia činnosti ARVI a NSRV SR a poradenská činnosť,

propagácia regiónov Slovenska v zastúpení MAS/VSP a ďalších

vidieckych partnerov, vystúpenia folklórnych súborov, ukážky

remesiel, slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže „Najkrajšia

fotografia z územia MAS/VSP“, módna prehliadka ľudových

krojov)

➢ TRADÍCIE SLOVENSKÉHO VIDIEKA

(prezentácia činnosti ARVI a NSRV SR, poradenská činnosť,

propagácia príkladov dobrej praxe, ukážky tradičných remesiel,

ochutnávky farmárskych špecialít, súťaž ,, Najkrajšia fotografia

z územia MAS/VSP“)

➢ ZEMĚ ŽIVITELKA

(prezentácia poslania a aktivít NSRV SR; partnerské stretnutie

zástupcov NSRV SR a Celostátní sítě pro venkov).

Regionálne farmárske trhy, festivaly, výstavy

( podpora účasti farmárov a predajcov regionálnych 

poľnohospodárskych, potravinárskych a remeselných produktov, 

podpora predaja tradičných slovenských výrobkov)

Tradície slovenského 
vidieka (19. – 22. 08. 2021, 
Nitra)

Země Živitelka
(26.08-31.08.2021, Česká 
republika)  



Propagácia
➢ Spravodajca národnej siete rozvoja 

vidieka SR

➢ Odborné publikácie, príručky, brožúry 

➢ Informačné letáky 

➢ Prostredníctvom médií - rozhlas, tlač, 
TV, audiovizuálne nosiče



NSRV SR ako podpora iniciatívy LEADER

➢ NSRV SR- kontaktný bod pre MAS v rámci implementácie opatrenie 19. PRV SR 2014-2022 ,,Podpora na miestny
rozvoj v rámci iniciatívy LEADER“

➢ V rámci Programu rozvoja vidieka SR pre programové obdobie 2014 - 2022 získalo štatút MAS celkom 110
Miestnych akčných skupín (MAS) pracujúcich na princípe LEADER.

➢ 47 vzdelávacích aktivít a aktivít spolupráce zameraných na LEADER a MAS

➢ Aktivity pre LEADER v súčasnosti:

• aktualizácia kariet MAS;

• tematické pracovné skupiny pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni;

• podpora Pracovnej skupiny LEADER pri nastavení procesov implementácie LEADER v novom programovom
období;

• realizácia prieskumov a zber informácií od MAS pre RO PRV SR 2014-2022;

• šírenie aktualít z území MAS...

Bližšie informácie k aktivitám: www.nsrv.sk



Mapa pokrytia SR Miestnymi akčnými skupinami  

Programové obdobie 2007-2013

Programové obdobie 2014-2022



NSRV SR  v roku 2021

2 032 
poradenstiev poskytnutých beneficientom PRV 
SR 2014-2020 a ďalším aktérom rozvoja vidieka

103
aktivít národnej a nadnárodnej spolupráce 
zameraných na výmenu skúseností a info o 

PRV SR 2014-2020

2 0
propagačných činností, účasť na 

poľnohospodárskych výstavách, trhoch a pod., 
odborné publikácie a iné

2 054 
zaregistrovaných projektov

2 200
účastníkov na vzdelávacích a informačných 

aktivít

43
aktivít informačného a vzdelávacieho 

charakteru (prístup LEADER, EIP, PRV SR 2014-
2020, inovácie...)

19
vydaných čísiel Newslettra NSRV SR 

adresovaných 4 000 prijímateľom

44
spracovaných príkladov dobrej praxe 

propagovaných vo fb rubrike NSRV SR

32
príkladov sociálneho poľnohospodárstva 
propagovaných vo fb. rubrike NSRV SR

35
spracovaných inšpiratívnych myšlienok EIP 

propagovaných vo fb rubrike NSRV SR

2
videá EIP preložené do slovenských titulkov

9
Newslettrov EIP preložených do slovenského 

jazyka



Ďakujem za pozornosť.

Centrálna jednotka 
Národnej siete rozvoja vidieka SR

Agentúra pre rozvoj vidieka
Akademická 4, 949 01  Nitra

www.nsrv.sk

Ing. Lenka Mikulová

e-mail:mikulova@arvi.sk

mailto:mikulova@arvi.sk

