Správa z realizácie aktivity

Názov aktivity
a číslo aktivity

Národná a nadnárodná spolupráca: Regionálna konferencia
„smart vidiek“ (C 2.4/2.)

Regionálna anténa

pre Nitriansky kraj

Termín a miesto konania aktivity

24. 10. 2019 Nitra

Popis realizácie aktivity: dňa 24. októbra 2019 sa v priestoroch pavilónu K v areáli agrokomplexu,
NÁRODNÉHO VÝSTAVISKA, š. p. v Nitre konala už tradičná Regionálna konferencia Nitrianskeho
samosprávneho kraja s tohtoročným podtitulom „smart vidiek“, ktorú organizačne zabezpečila
Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj a Nitriansky samosprávny kraj. Konferencia sa
uskutočnila pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD.
RA NSRV SR pre Nitriansky kraj mala v kompetencii prenájom konferenčných priestorov, didaktickej
techniky a prezentačných stánkov, NSK zabezpečil odborný program, občerstvenie a obed.
Spoluorganizácia RA NSRV SR pre Nitriansky kraj v kontexte financovania bola nižšia ako NSK.
Podujatie svojím programom oslovilo najmä zástupcov miestnych akčných skupín, obcí, nitrianskych
univerzít, RRA, NSK, NSRV SR i predstaviteľov MPRV SR a ďalších aktérov rozvoja vidieka najmä
z Nitrianskeho kraja.
Registrácia účastníkov prebiehala v priestoroch pavilónu K. Oproti registračnému pultu sa
nachádzali remeselné stánky, v ktorých svoje produkty počas celého podujatia prezentovali držitelia
regionálnych značiek Nitrianskeho kraja.
Konferenciu svojím príhovorom otvorila Ing. Eva Antošová podpredsedníčka NSK a celým programom
sprevádzal Mgr. Ján Veteráni z Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Zároveň prezentoval prvý
príspevok na tému moderného nitrianskeho vidieka. Zaujímavým bodom programu bola prezentácia
projektov NSK LEADER prostredníctvom natočeného informačného videa, ktoré je dostupné na webe.
Problematike podpory implementácie stratégií CLLD v aktuálnom programovom období
prostredníctvom miestnych akčných skupín sa venoval zástupca MPRV SR Ing. Viliam Bružeňák.
Posledná prezentácia pred prestávkou priniesla aktuálne informácie o činnosti Národnej siete rozvoja
vidieka SR, pričom Ing. Lenka Mikulová manažérka NSRV SR bližšie popísala zrealizované i pripravované
aktivity s dôrazom na národnú a nadnárodnú spoluprácu a cieľové skupiny, ktorým boli určené.
V rámci druhého bloku prednášok účastníci získali informácie o podporných nástrojoch programu
LEADER NSK, ktorým sa venovala Ing. arch. Viera Juricová - Melušová (ÚNSK), taktiež boli prezentované
prínosy medzinárodného projektu BIOREGIO a trojročného nadnárodného projektu PoliRural v rámci
programu Horizont 2020, ktorý sa zaoberá otázkami rozvoja vidieka a biodiverzity v oblasti
poľnohospodárstva. Téma inteligentného vidieka, ktorú prezentoval Ing. Tomáš Kozolka (PROUNION
a. s. – hostiteľská organizácia RA NSRV SR pre Nitriansky kraj), priniesla množstvo zaujímavých
informácií o smart možnostiach vhodných pre vidiecky priestor vrátane príkladov dobrej praxe
vybraných krajín Európskej únie.
Sprievodným programom konferencie boli remeselné trhy, ktoré pozostávali z prezentovania
potravinárskych, umeleckých i remeselných výrobkov s regionálnymi značkami udeľovanými v území
Nitrianskeho kraja.

Odporúčania pre ďalšiu činnosť:
→ Pokračovať v aktívnej spolupráci zameranej na realizáciu odborných podujatí s organizáciami
pôsobiacimi v oblasti rozvoja vidieka.
→ Prezentovať RA NSRV SR pre Nitriansky kraj, jej príspevok v oblasti rozvoja vidieka v rámci týchto
podujatí a poskytovať informácie o výhodách členstva v NSRV SR.

Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka

Podpis zodpovedného pracovníka RA:

.........................................................
Ing. Tomáš Kozolka
regionálny koordinátor RA NSRV SR
pre Nitriansky kraj

Dňa: 28. 10. 2019 Nitra

