
 
 

 

P O Z V Á N K A 

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj 

a 

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj   

Vás pozývajú 

na „Školenie k problematike ITMS2014+ modul PRV SR 2014 - 2020“ 

Dvojdňové školenie sa uskutoční 24. – 25. septembra 2018 v budove Agroinštitútu, Akademická 4, 
949 01  Nitra – Miestnosť A2 (na prízemí) so začiatkom o 07.30 hod.  

  
Program 1. dňa školenia (24. 09. 2018): 

NEVEREJNÁ ČASŤ ITMS2014+ 

Lektorujú: Ing. Ján Beňadik a Ing. Anna Chovančáková 

 

 

07:30 – 08:15 Registrácia účastníkov, občerstvenie 

08:15 – 08:30 

Otvorenie školenia a informácie k poslaniu Národnej siete rozvoja vidieka SR  
(Katarína Skalická, RA NSRV SR pre Nitriansky kraj; Andrea Zahradníková, RA NSRV SR 
pre Bratislavský kraj) 

08:30 – 09:00 Základy používania neverejnej časti ITMS2014+ 

09:00 – 09:30 Stratégie CLLD – krátky prehľad 

09:30 – 10:00 Hodnotiace kritériá 

10:00 – 12:00 Výzvy – harmonogram výziev, vytvorenie a úprava výzvy (1. časť) 

12:00 – 12:45  Prestávka na obed 

12:45 – 14:45 
Výzvy – prehľady na vyhlásenej výzve, automatické priradenie hodnotiteľov, 
hodnotiace kritériá, reporty (2. časť) 

14:45 – 15:00 Prestávka na občerstvenie 

15:00 – 17:00 
Schvaľovací proces Žiadosti o NFP – kľúčové nastavenia vo výzve, projektový 
zámer, detail Žiadosti o NFP, proces spracovania, vytvorenie projektu 

17:00 – 17:15 Zhrnutie a ukončenie 1. dňa školenia 



 
 

 

Program 2. dňa školenia (25. 09. 2018) 

NEVEREJNÁ A VEREJNÁ ČASŤ ITMS2014+ 

Lektorujú: Ing. Ján Beňadik a Ing. Anna Chovančáková 

Zmena programu vyhradená.  
Účasť na školení je bezplatná. Počet účastníkov je limitovaný (budú akceptovaní max. 2/MAS). Aktivita je určená 
pre zástupcov MAS z Bratislavského a Nitrianskeho kraja. V prípade Vášho záujmu je potrebné sa na školenie 

prihlásiť a účasť potvrdiť najneskôr do 20. 09. 2018 prostredníctvom zaslania e-mailu nasledovne: 

− záujemcovia z MAS Nitrianskeho kraja na: 
 skalicka@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 658 123). 

− záujemcovia z MAS Bratislavského kraja na: 
zahradnikova@cemiconsult.eu, v ktorom, prosíme, uviesť meno, priezvisko a titul účastníka, názov a adresu 
zastupujúcej organizácie, IČO a tel. č. (bližšie informácie získate na telefónnom čísle:  0918 418 931). 

Je potrebné si so sebou priniesť notebook (1 notebook/MAS) a prihlasovacie heslá  
pre účely práce v neverejnej časti ITMS2014+. 

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); spol. CEMI s.r.o, 

Starohájska 29, 851 02  Bratislava (hostiteľskej organizácii RA NSRV SR pre Bratislavský 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. 

07:30 – 08:15 Registrácia účastníkov, občerstvenie 

08:15 – 08:30 Otvorenie školenia, informácie k 2. dňu školenia 

08:30 – 10:00 Proces vytvorenia projektu  

10:00 – 11:30 
Implementácia projektu – detail, zmena a monitorovanie projektu, verejné 
obstarávanie 

11:30 – 12:45 Kontroly projektu 

12:45 – 13:30 Prestávka na obed 

13:30 – 14:00 Základy používania verejnej časti ITMS2014+ 

14:00 – 15:00 Žiadosť o NFP 

15:00 – 15:45 Verejné obstarávanie 

15:45 – 16:00 Prestávka na občerstvenie 

16:00 – 16:30 Účtovné doklady (vytvorenie) 

16:30 – 17:00 Žiadosti o platbu – vytvorenie ŽoP, priradenie účtovného dokladu, odoslanie ŽoP 

17:00 – 17:15 Zhrnutie a ukončenie 2. dňa školenia 

mailto:skalicka@prounion.sk
mailto:zahradnikova@cemiconsult.eu

