
 
 

 

P O Z V Á N K A 

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj   

a  

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj 

pozývajú zástupcov MAS z Nitrianskeho a Trnavského kraja na: 

 „Informačný seminár k implementácii stratégií CLLD“ 

Seminár sa uskutoční dňa 20. 03. 2019 (streda) v zariadení Kolozsi Ranch, Žihárec 725, 925 83  
Žihárec so začiatkom o 09.30 hod. 

PROGRAM SEMINÁRA: 

09.30 – 10.00 Registrácia účastníkov, občerstvenie 

10.00 – 10.15 Otvorenie seminára a poskytnutie informácií o Národnej sieti rozvoja vidieka SR 

(Zástupcovia RA NSRV SR pre Nitriansky a Trnavský kraj) 

10.15 – 12.15 

 

12.15 – 13.00 
 
13.00 – 14.00 
 

 

14.00 – 14.30 

Implementácia stratégie CLLD, harmonogram výziev, vyhlasovanie výziev 

(Odborník z oblasti) 

Spoločný obed účastníkov seminára 

Zasadnutie TPS pre LEADER/CLLD na regionálnej úrovni, závery zo zasadnutia TPS pre  

LEADER/CLLD na národnej úrovni, spracovanie výstupov 

(Moderovaná diskusia) 

Diskusia a zhrnutie záverov 

Zmena programu vyhradená. Účasť na seminári je bezplatná. Počet účastníkov je limitovaný. Aktivita je určená 
pre zástupcov MAS z Nitrianskeho a Trnavského kraja. V prípade Vášho záujmu je potrebné sa na seminár 
prihlásiť a účasť potvrdiť najneskôr do 15. 03. 2019 prostredníctvom zaslania e-mailu nasledovne: 
▪ záujemcovia z MAS Nitrianskeho kraja na: 

kozolka@prounion.sk, v ktorom, prosíme, uviesť meno, priezvisko a titul účastníka, názov a adresu zastupujúcej 

organizácie, IČO a tel. č. (bližšie informácie získate na telefónnom čísle: 0911 709 581). 

▪ záujemcovia z MAS Trnavského kraja na: 

stankovianska@obviamregio.sk, v ktorom, prosíme, uviesť meno, priezvisko a titul účastníka, názov a adresu 

zastupujúcej organizácie, IČO a tel. č. (bližšie informácie získate na telefónnom čísle: 0902 541 346). 

Tešíme sa Vašu účasť. 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov svojou prihláškou vo forme 
prihlasovacieho e-mailu udeľujem súhlas spol. PROUNION, a.s., Piaristická 2, 949 01  Nitra (hostiteľskej organizácii RA NSRV SR pre Nitriansky kraj), 
Obviam regio, o.z. (hostiteľskej organizácii RA NSRV SR pre Trnavský kraj), Agentúre pre rozvoj vidieka, Akademická 4, 949 01 Nitra a Ministerstvu 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66  Bratislava na spracovanie osobných údajov uvedených v prihlasovacom e-maile 
na aktivitu za účelom registrácie a evidencie účastníka. Súčasne potvrdzujem, že uvedené údaje v rozsahu, v akom boli poskytnuté, sú pravdivé a 

správne. Zároveň súhlasím s výrobou foto a videozáznamu z aktivity pre účely propagácie PRV SR 2014 – 2020. Taktiež potvrdzujem, že som 
bol/-a informovaný/-á o práve súhlas so spracovaním osobných údajov, foto a videozáznamu kedykoľvek odvolať. 
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