
Správa z realizácie aktivity 

 

Názov aktivity 
a číslo aktivity 

Národná a nadnárodná spolupráca: 
Podporujeme vidiek Nitrianskeho kraja (C 2.4/3.) 

Regionálna anténa pre Nitriansky kraj 

Termín a miesto konania aktivity 21. 09. 2022 Mojmírovce 

 

Popis realizácie aktivity: Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj 

v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom zorganizovala medzinárodnú konferenciu s názvom 

„Podporujeme vidiek Nitrianskeho kraja“. Konferencia sa konala 21. septembra 2022 

v reprezentačných priestoroch Kaštieľa Mojmírovce pod záštitou predsedu Nitrianskeho 

samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD.  

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zabezpečila prenájom prezentačných stánkov, NSK mala v kompetencii 

prenájom konferenčných priestorov, didaktickej techniky, odborný program, občerstvenie a obed. 

Spoluorganizácia RA NSRV SR pre Nitriansky kraj v kontexte financovania bola nižšia ako NSK.    

Odborný program prebiehal v konferenčnom centre Žrebčín a sprievodná aktivita v podobe 

remeselných trhov a prezentácie produktov s regionálnou značkou z Nitrianskeho kraja v parku 

kaštieľa. 

Cieľom aktivity bolo poskytnúť informácie o rôznych formách podpory nitrianskeho vidieka, taktiež 

výmena skúseností v oblasti rozvoja vidieka v Českej republike a bola určená beneficientom PRV SR 

2014 – 2022 a ďalším aktérom rozvoja vidieka. Záujem o ňu prejavili najmä zástupcovia obcí a miest, 

miestnych akčných skupín, akademickej obce, predstavitelia občianskych združení a organizácií 

pracujúcich v oblasti rozvoja vidieka. 

Po slávnostnom otvorení konferencie predsedom NSK a jeho úvodnom slove nasledovali prezentácie 

zástupcov MPRV SR, NSK a NSRV SR. Zástupkyňa sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR 

Mgr. Katarína Mihaľová sa venovala podpore implementácie stratégií CLLD v období 2021 – 2027.    

Zaujímavým príspevkom bolo informačné video o prípravnej fáze PHSR Nitrianskeho samosprávneho 

kraja, ktoré spracovala Ing. arch. Viera Juricová – Melušová (ÚNSK). Ing. Tomáš Kozolka (RA NSRV SR 

pre Nitriansky kraj) informoval o NSRV SR, jej činnosti, aktivitách a členstve. Prvý blok prednášok 

uzavrela Ing. Jela Tvrdoňová (A – EDUCA, s.r.o.) informáciami o preverovaní politík EÚ v kontexte 

vplyvu na vidiek. 

Druhý blok prednášok (ktorý nasledoval po krátkom občerstvení) bol zameraný na skúsenosti z praxe 

a úspešne zrealizované projekty v rámci jednotlivých regiónov. Postupne so svojím príspevkom 

vystúpili lektori z MAS Region HANÁ, MAS Bystřička, OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ 

a OZ Tekov – Hont. 

Sprievodný program konferencie predstavovali remeselné trhy, ktoré pozostávali z prezentovania 

potravinárskych, remeselných i umeleckých výrobkov s regionálnymi značkami udeľovanými v území 

Nitrianskeho kraja. 

Odporúčania pre ďalšiu činnosť: 

→ Pokračovať v aktívnej spolupráci zameranej na organizovanie odborných podujatí s inštitúciami 

pôsobiacimi v oblasti rozvoja vidieka. 



→ Prezentovať NSRV SR, jej význam a úlohu v oblasti rozvoja vidieka v rámci takýchto podujatí 

a poskytovať informácie o výhodách členstva v NSRV SR. 

 

 

Správu vypracoval: Ing. Tomáš Kozolka 

 

Podpis zodpovedného pracovníka RA:     

Dňa: 26. 09. 2022 Nitra 


