
 

 

Správa z realizácie aktivity 
 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

Aktivita C 2.3/2. – Účasť zamestnancov/štatutára RA NSRV 
SR na medzinárodných podujatiach organizovaných 

Európskou sieťou pre rozvoj vidieka a/alebo národnými 
vidieckymi sieťami iných členských štátov EÚ: 

„Sieť – inšpirujúca vidiecku Európu“ („networX - Inspiring 
Rural Europe“)  

Regionálna anténa pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto konania aktivity 10. 04. – 12. 04. 2019 Brusel, Belgicko  

 
Popis realizácie aktivity: v uvedených aprílových dňoch sa zástupca Regionálnej antény NSRV SR pre 
Nitriansky kraj aktívne zúčastnil medzinárodnej konferencie NETWORX – inšpirujúca vidiecka Európa, 
ktorú zorganizovala ENRD pri príležitosti 10.-teho výročia založenia európskej vidieckej siete.  
Primárnym cieľom podujatia bola prezentácia výsledkov desiatich rokov fungovania siete 
a vyzdvihnutie hodnoty sieťovania pre rozvoj vidieka. Bolo určené predovšetkým reprezentantom 
národných vidieckych sietí, miestnych akčných skupín, riadiacich orgánov i zástupcom zaoberajúcim sa 
inováciami v poľnohospodárstve a vo vidieckych oblastiach a pod. Aktivita spojila a zosieťovala viac ako 
400 účastníkov z celej EÚ a rozprúdila diskusie najmä na nasledovné témy:  

• o úlohách vytvárania sietí pre politiku vidieka 

• ako budovať/transformovať sieť 

• k vytváraniu sietí pre inovácie v poľnohospodárstve a vo vidieckych oblastiach 

• k sieťovaniu v rámci LEADER/CLLD 

• o vytváraní sietí pre hodnotenie 

• k podpore efektívneho zapojenia zainteresovaných strán do sietí. 

Po registrácii účastníkov sa začal hlavný program príhovormi zástupcov ENRD Contact Point-u, ktorí na 
pódiu privítali Phila Hogana európskeho komisára pre pôdohospodárstvo a Margaritisa Schinasa 
hlavného hovorcu Európskej komisie. Zástupcovia Európskej komisie pozdvihli prácu všetkých 
zainteresovaných strán za posledných 10 rokov s odporúčaniami do budúcnosti. Predstavitelia EÚ 
taktiež zdôraznili prínos práce ľudí na vidieku a pozitívne výsledky ich práce aj pre budúcnosť EÚ. 
Zároveň doplnili, že v najbližšom období sa bude viac úsilia venovať znižovaniu „bruselizácie“ 
a byrokracie politiky rozvoja vidieckych oblastí.  

Nasledovali prezentácie o významných aktivitách a podujatiach zameraných na tému sieťovania, ktoré 
rok po roku ENRD spolu s členskými štátmi od svojho vzniku zorganizovala. Prezentované boli výsledky 
dlhoročných manažérov v jednotlivých krajinách ako napr. Fínsko, Taliansko, Estónsko, Bulharsko, 
Poľsko a pod.  

Paralelne s prednáškami prebiehali prezentácie národných vidieckych sietí a organizácií pracujúcich 
v problematike rozvoja vidieka na takzvanom trhovisku „market place“. Tu sa mohli účastníci dozvedieť 
o aktuálnych projektoch a aktivitách jednotlivých organizácií a zároveň mohli ochutnať kvalitné 
regionálne produkty alebo interaktívnym spôsobom spoznať vidiek a jeho tradície.  

Počas prvého dňa podujatia bol priestor na 3 bloky workshopov a práce v skupinách. V prvom bloku sa 
účastníci mali možnosť zapojiť do diskusií o vytváraní sietí pre hodnotenie, inovácie a tvorenie 



 

 

legislatívy. Ďalej mali možnosť riešiť problematiku bioekonómie a inteligentných obcí (smart villages) 
a taktiež participácie zainteresovaných strán do tvorenia pridanej hodnoty.  
 
V poobedňajších pracovných skupinách sa nadväzovalo na témy riešené v prvom bloku a taktiež bolo 
možné podrobnejšie preskúmať prezentované aktivity a projekty na trhovisku. V rámci tretieho bloku 
sa diskutovalo o budovaní partnerstiev, vzťahov a sietí medzi členmi, prezentované boli príklady 
spoluprác v rámci prístupu LEADER a ich pridaná hodnota a sieťovanie v rámci hodnotenia a ako 
hodnotenie partnerstiev pomáha k ich zlepšovaniu.  

Regionálny koordinátor NSRV SR pre Nitriansky kraj sa zapojil do workshopu „Sieťovanie k inováciám“, 
ktorý spolu s ENRD viedli facilitátori z EIP AGRI a AKIS. Hlavnou témou boli príklady dobrej praxe 
z členských štátov EÚ, ktoré vedú k vytváraniu inovatívnych sietí v poľnohospodárstve a lesníctve. 
V rámci workshopu sa prezentované príklady zameriavali na zodpovedanie nasledovných otázok: „Čo 
sa urobilo v členskom štáte EÚ? Kto to urobil?“ a „Ako to urobil?“. 

V EÚ je aktívnych 38 tematických skupín a viac ako 1 000 operačných skupín EIP. Prezentované boli 
rôzne druhy informačných stretnutí pred vyhlásením výzvy na opatrenie 16 PRV: 

▪ Grécko - stretnutia vo všetkých regiónoch 
▪ Portugalsko – tematický workshop vo vybraných regiónoch 
▪ Fínsko – podujatie zamerané na prepojenie starých  a nových operačných skupín 
▪ Litva – konferencia s účasťou všetkých operačných skupín a ministerstva. 

Následne boli prezentované aktivity okolo sieťovania a trvalej podpory činnosti operačných skupín 
v nasledujúcom období implementácie projektu operačnej skupiny: 

▪ Taliansko – rôzne školenia a mítingy 
▪ Francúzsko – sieťovanie cez hranice – organizácia rôznych medzinárodných konferencií 

a summitov. V súčasnosti sa finišuje s prípravou veľkého poľnohospodárskeho inovatívneho 
summitu 2019 v Normandii (25 – 26. 06. 2019) – pozvánka 
https://www.reseaurural.fr/sommet-agri-innovation-2019-version-anglaise  

▪ Nemecko – exkurzie do zahraničia financované z projektu H2020 (Agrispin - 
https://agrispin.eu/)  

▪ Poľsko – vytvorené centrá poradcov (1 centrála a 16 regionálnych centier), ktoré pomáhajú 
poľnohospodárom v sieťovaní, so školeniami a inováciami.  

Taktiež boli prezentované aktivity, ktoré pomáhajú distribuovať informácie o inováciách 
v poľnohospodárstve a o EIP a medzi príkladmi bola zastúpená aj SR a NSRV SR, ktorá šíri informácie 
formou spravodajského formátu „Newsletter NSRV SR“ medzi členmi a organizáciami, ktoré o odber 
Newslettera majú záujem.  

Zaujímavý príklad prezentovali zástupcovia z Talianska, ktorí v minulosti vytvorili operačnú skupinu 
„Coldireti“ prístupom zdola nahor a vytvorili on-line platformu, ktorú môžu využívať všetky operačné 
skupiny. V Nemecku sa vytvorila operačná skupina „Biogemüse“, ktorej členovia v prvom rade 
pripravili spoločné stretnutie a vytvorili si vlastné logo a web, aby boli ľahšie identifikovateľní.  

Na základe prezentovaného sa účastníci workshopu zhodli, že kľúčovým faktorom pri sieťovaní 
v poľnohospodárstve a lesníctve je práca v skupinách, voľba správneho lídra, ktorý udáva myšlienky a 
smerovanie, viac-sektorové zapojenie partnerov (univerzity, prax, poradcovia a pod.) a taktiež ako pri 
všetkých inovatívnych aktivitách je dôležitá otvorená myseľ.  

Ďalší workshop aj za účasti regionálneho koordinátora NSRV SR pre Nitriansky kraj bol zameraný na 
sieťovanie pre evaluáciu a spolu s ENRD ho organizovali zástupcovia „Evaluation Helpdesk“. Najskôr 

https://www.reseaurural.fr/sommet-agri-innovation-2019-version-anglaise
https://agrispin.eu/


 

 

bola predstavená jeho činnosť, potom nasledoval príklad dobrej praxe z Estónska o diseminácii 
výsledkov environmentálneho pôdohospodárstva z minulého obdobia. Následne prácou v skupinách 
sa vytvárala Spoločná poľnohospodárska stratégia imaginárnej krajiny. 
 
V súčasnosti prebieha v členských štátoch príprava na nové obdobie 2021+ a s tým súvisiace ex-ante 
hodnotenie, kde legislatíva EÚ stanovuje 9 cieľov a niekoľko špecifických a prierezových cieľov. 
Zámerom EÚ je zjednodušovanie rozvojovej politiky, lepšie cielenie podpory, všeobecné pravidlá 
a systém podpory založený na výkone.  

Na záver prvého dňa sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení v súťaži o vidieckych 
inšpiratívnych projektoch. Zbieranie príkladov do jednotlivých kategórií súťaže prebiehalo už od jesene 
2018 a medzi projektmi kategórie zlepšenia konkurencieschopnosti bol nominovaný aj príklad zo 
Slovenska. Víťazom boli odovzdané ocenenia eurokomisárom Hoganom a diskusie pokračovali aj v 
rámci večerného spoločenského programu. 

Druhý deň začal prezentáciou na trhovisku, v rámci ktorého mali vystavovatelia možnosť svoje projekty 
propagovať aj na pódiu a následne sa účastníci opäť rozdelili do skupín, aby mohli nájsť riešenia na 
viditeľné bariéry v implementácii legislatívnych opatrení, budovaní vlastných sietí, prístupov a riešení 
v rámci budúcnosti LEADER, pri vytváraní spoluprác v kontexte inovácií, akým je napríklad koncept 
AKIS, pri zapájaní zainteresovaných strán do procesu budovania a fungovania vidieckych sietí a 
podobne. 

Regionálny koordinátor NSRV SR pre Nitriansky kraj sa zapojil opäť do workshopu k inováciám, ktorý 
moderovali zástupcovia EIP a AKIS. Cieľom workshopu bolo modelovať budúce aktivity v sieťovaní 
s využitím konceptu AKIS. Na úvod bol predstavený zámer a cieľ AKIS a jeho možné zapojenie v SPP 
2021+. 

Aktivity v rámci tejto oblasti budú môcť byť financované z projektov Horizon, kde sa zvyšuje rozpočet 
na cca 10 miliárd € pre budúce programové obdobie, čo odzrkadľuje, ako je predmetná politika pre EK 
dôležitá. Zástupcovia AKIS prezentovali potrebu rozšírenia sieťovania a šírenia informácií. 
Prezentované boli dva príklady zapojenia AKIS: 

▪ Írsko – vytvorený softvér a systém benchmarkov pre porovnávanie inovácií a výstupov 
▪ Poľsko – fungovanie AKIS v Poľsku. 

Práca v skupinách mala priniesť inšpirácie pre budúce logo AKIS, resp. inováciu v tom, čo má AKIS 
predstavovať. V rámci skupiny, do ktorej bol zapojený regionálny koordinátor, sa živo diskutovalo 
hlavne o zapojení lesníkov a rybárov do AKIS a vytvorenie AF2KIS. 

Pred obedňajšou prestávkou sa všetci účastníci opäť stretli v plenárnej miestnosti, kde facilitátori 
podujatia a jednotlivých diskusných skupín zhrnuli hlavné myšlienky a výstupy z podujatia. Vedúci tímu 
ENRD Contact Point Mike Gregory pozval na pódium vopred určených účastníkov a poslucháčov 
jednotlivých diskusií a vytvoril diskusný panel, v ktorom spoločne zhrnuli závery a výstupy 
z workshopov a práce v skupinách.  

Ku koncu dňa predniesol záverečné slová Mihail Dumitru zástupca generálneho riaditeľa DG AGRI 
a poďakoval sa všetkým za prácu počas uplynulých 10 rokov a do budúcnosti zaželal veľa úspechov a 
entuziazmu.           

Všetky prezentácie a závery zo stretnutia sú k dispozícií v anglickom jazyku na: 
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/networx-inspiring-rural-europe_en  

 

https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/networx-inspiring-rural-europe_en


 

 

 

Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

▪ Pokračovať v účasti na podujatiach organizovaných ENRD v súlade s RPP a rozpočtom RA. 

▪ V rámci Nitrianskeho kraja šíriť získané informácie napr. prostredníctvom realizácie informačných 
aktivít resp. e-mailovej komunikácie s členmi NSRV SR.  

▪ Uvažovať o obnovení medzinárodnej výročnej konferencie NSRV, ktorá by mohla byť zameraná aj 
na iné oblasti ako LEADER a synergicky spájať témy MAS, EIP, evaluácie, poľnohospodárstva, 
lesníctva a pod. (zastrešenie celého Programu rozvoja vidieka).  
 

Príloha: 
▪ Pozvánka s programom 

 
Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka  
 
Podpis zodpovedného pracovníka RA: ......................................................... 
 
Dňa: 23. 04. 2019 


