
 

Správa z realizácie aktivity 
 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

 
Vzdelávacie a informačné aktivity na regionálnej úrovni (C 1.1/2.) 

„Implementácia projektu v rámci PRV SR 2014 – 2020 v kocke“ 

Regionálna anténa pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto 
konania aktivity 

20. – 21. 09. 2021, vinárstvo H2G, s.r.o., Nevidzany 

Počet účastníkov 
19 osôb (17 účastníkov, 1 zástupca RA NSRV SR pre Nitriansky kraj a 

lektor) 

 

Popis realizácie aktivity: RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zrealizovala dvojdňovú vzdelávaciu aktivitu, 

ktorej cieľom bolo poskytnúť dôležité informácie potrebné pre úspešnú a bezproblémovú 

implementáciu projektu v rámci PRV SR 2014 – 2020. 

Informačný seminár sa konal v dňoch 20. – 21. 09. 2021 (pondelok – utorok) v priestoroch spoločenskej 

miestnosti vinárstva H2G, s.r.o. sídliaceho v obci Nevidzany. Bol určený beneficientom PRV SR 2014 – 

2020 a potenciálnym záujemcom o realizáciu projektu z PRV SR v aktuálnom programovom období. 

Zúčastnili sa ho zástupcovia samosprávy, podnikatelia v poľnohospodárstve, predstavitelia MAS 

i aktéri v oblasti rozvoja vidieka.  

Po úvodnej registrácii účastníkov a spoločnom obede odbornú časť seminára otvoril regionálny 

koordinátor nitrianskej antény. Privítal všetkých zúčastnených, oboznámil ich s programom aktivity, 

protipandemických opatreniach s vplyvom na organizáciu seminára a bližšie porozprával o NSRV SR 

a o aktuálnej činnosti RA NSRV SR pre Nitriansky kraj. Následne požiadal o príspevok odborníčku na 

PRV SR 2014 – 2020, ktorá vo svojom rozsiahlom vstupe prezentovala všetky zásadné piliere Žiadosti 

o NFP z PRV SR 2014 – 2020 od podmienok poskytnutia príspevku, cez projekt realizácie až po výberové 

a hodnotiace kritériá. Počas svojej prezentácie odpovedala i na otázky z pléna so špecifickým 

zameraním na jednotlivé opatrenia PRV SR 2014 - 2020 

V priebehu dňa (počas prestávky) regionálny koordinátor odovzdal ocenenia zo súťaže „Najkrajšia 

fotografia z územia MAS 2021“ zástupkyni MAS OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“. Išlo 

o sošky za dve prvé miesta v kategóriách „Naše naj“ a „Život v našej MAS“ a vecné ceny venované CJ 

NSRV SR. 

Prvý deň aktivity bol ukončený diskusiou a spoločnou večerou, v rámci ktorej taktiež prebiehal 

zaujímavý dialóg o implementovaných projektoch a problémoch, ktoré sú spojené s realizáciou 

projektov z fondov EÚ. 

V utorok (21. 09. 2021) seminár pokračoval ďalším programom podľa pozvánky. Lektorka v rámci svojej 

prednášky prítomným priblížila podstatné informácie v kontexte ŽoP z PRV SR 2014 – 2020 

a v poobedňajších hodinách bol priestor vyčlenený na jednotlivé typy kontrol projektu a jeho 

udržateľnosť. Podobne ako v prvý deň i počas tohto príspevku sa rozprúdila živá diskusia 

k nejasnostiam a položeným otázkam účastníkov.  



 

Seminár zahŕňal i individuálne konzultácie, v rámci ktorých lektorka i regionálny koordinátor 

odpovedali na „komplikovanejšie“  a „špecifickejšie“ otázky z danej problematiky. 

Počas oboch dní seminára boli dodržané všetky opatrenia COVID-19 platné pre dané obdobie. 

 

Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

• Naďalej poskytovať beneficientom potrebné informácie pre úspešnú implementáciu projektov 

z PRV SR 2014 – 2020 prostredníctvom vzdelávacích a informačných aktivít. 

• Pokračovať v poradenskej činnosti v teréne ako kontaktný bod NSRV SR pre Nitriansky kraj 

(regionálna anténa) 

 

 

 

 

Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka  
 
Podpis zodpovedného pracovníka RA: Ing. Tomáš Kozolka  
 
Dňa: 24. 09. 2021  Nitra 


