
 
 

 

P O Z V Á N K A 

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj   

Vás pozýva 

na informačný seminár na tému: 

„Aktuálne výzvy PRV SR 2014 – 2020 a príklady dobrej praxe“  

Seminár sa uskutoční dňa 13. júna 2018 (v stredu) so začiatkom o 10:00 hod.  
v prezentačnej miestnosti Penziónu Salaš Cabaj (Pri salaši, 951 17  Cabaj-Čápor).  

Program: 

10:00 – 10:30 Registrácia účastníkov, občerstvenie 

10:30 – 10:45 
Otvorenie seminára a informácie k poslaniu Národnej siete rozvoja vidieka SR  
(zástupca RA NSRV SR pre Nitriansky kraj) 

10:45 – 11:30 
Výzva č. 29/PRV/2018 – podopatrenie 4.1 PRV SR 2014 – 2020 – popis hlavných 
náležitostí a podmienok výzvy 
(odborník z oblasti) 

11:30 – 12:15 
Výzva č. 32/PRV/2018 – podopatrenie 16.4 PRV SR 2014 - 2020 – základná 
charakteristika a podmienky výzvy  
(odborník z oblasti) 

12:15 – 13:00 Obed 

13:00 – 14:30 
Sieťovanie pri vytváraní krátkeho dodávateľského reťazca - prezentácia príkladu 
dobrej praxe   
(Bronislava Nyesteová, Agentúra pre rozvoj južného Slovenska – RRA Lučenec)  

14:30 – 16:00 

Skúsenosti s vytváraním krátkeho dodávateľského reťazca – prezentácia príkladu 
dobrej praxe  
(Milan Hagovský, Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier - 
regionálna rozvojová agentúra) 

16:00 - 16:30 
 
Diskusia, zhrnutie, ukončenie seminára 
 

Účasť na seminári je bezplatná. Počet účastníkov je limitovaný.  Zmena programu vyhradená. V prípade Vášho 

záujmu je potrebné sa na seminár prihlásiť a účasť potvrdiť najneskôr do 11. 06. 2018 prostredníctvom zaslania 

e-mailu na skalicka@prounion.sk, v ktorom, prosíme, uviesť meno a priezvisko účastníka, názov a adresu 

zastupujúcej organizácie, IČO a tel. č. (na telefónnom čísle 0911 658 123 získate bližšie informácie). 

Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

__________________________________________________________________________________________ 
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), 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. Taktiež potvrdzujem, že som bol/-a informovaný/-á o práve tento súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek 

odvolať. 
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