Správa z realizácie aktivity
Názov aktivity
a číslo aktivity

Propagácia – C 3.1/1. Výstavy - účasť na výstavách
zameraných na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Tradície slovenského vidieka

Regionálna anténa

Termín a miesto konania aktivity

pre Nitriansky kraj

19. – 22. 08. 2021, agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO,
štátny podnik Nitra

Popis realizácie aktivity: regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj Ing. Tomáš Kozolka sa
zúčastnil podujatia s názvom „Tradície slovenského vidieka“, ktoré sa uskutočnilo v areáli národného
výstaviska v Nitre v priestoroch Slovenského poľnohospodárskeho múzea. Jeho cieľom bola
prezentácia poľnohospodárstva a potravinárstva v historickom kontexte i v prepojení na súčasnosť
širokej verejnosti. Aktivita bola určená širokej verejnosti a účastníkom výstav a iných propagačných
podujatí.
V rámci výstavného priestoru sa prezentovala i Národná sieť rozvoja vidieka SR, ktorej stánok bol
súčasťou expozície Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a rezortných organizácií. Počas
štyroch dní poskytovala informácie o PRV SR 2014 – 2020 i o hlasovaní o Absolútneho víťaza národnej
súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2021“.
Regionálny koordinátor v rámci Nitrianskeho kraja zabezpečil účasť troch remeselníkov (členov NSRV
SR), ktorí návštevníkom podujatia prezentovali svoju prácu i produkty a zároveň poskytovali
ochutnávku. Regionálny koordinátor sprostredkoval prezentujúcim stánky a ďalšie príslušenstvo.
Počas štyroch dní v rámci remeselného jarmoku ukážkou svojej činnosti a prezentáciou produktov
program podujatia obohatili:
• TOMKA s.r.o.
• Pivovar Trogár, s.r.o.
• ESPRESSOSERVIS s.r.o.
Regionálny koordinátor počas celého podujatia zabezpečoval pre remeselníkov z Nitrianskeho kraja
optimálne podmienky na prezentáciu a taktiež poskytoval návštevníkom informácie o NSRV SR,
členstve v NSRV SR, možnosti zapojenia sa do súťaže o Absolútneho víťaza i o aktivitách nitrianskej
antény a o aktuálnych výzvach PRV SR 2014 – 2020.
Odporúčania pre ďalšiu činnosť:
• V roku 2022 zabezpečiť realizáciu poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy v intenciách výstavy
Agrokomplex.
• Aktívne sa venovať spolupráci s MAS a ďalšími členmi NSRV SR pri príprave propagačných podujatí.
Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka
Podpis regionálneho koordinátora RA: Ing. Tomáš Kozolka
Nitra 25. 08. 2021

