Regionálne antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky,
Banskobystrický a Žilinský kraj

Vás pozývajú na vzdelávaco-informačnú aktivitu

Nový prístup v implementácii podopatrenia 19.2 (MAS)
Pre Miestne akčné skupiny a všetkých beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 –
2022 v Trenčianskom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji.
.
Aktivita sa uskutoční 16. a 17.mája 2022, v čase od 9:00 h
Miesto: Hotel Svätojánsky kaštieľ v Liptovskom Jáne (www.svatojanskykastiel.sk)
Program
Pondelok 16.5.2022:
8.30 – 9.00 h
9.00 – 11.30 h
11.30 – 11.45 h
11.45 – 13.00 h
13.00 – 14.00 h
14.00 – 15.30 h
15.30 – 15.45 h
15.45 – 17.00 h
17.00 – 17.45 h

Registrácia účastníkov
Aktualizácia príručky pre prijímateľa LEADER, časť 1
Prestávka
Aktualizácia príručky pre prijímateľa LEADER, časť 2
Obed
Aktualizácia stratégie CLLD
Prestávka
Kritéria pre výber projektov
Diskusia

Utorok 17.5.2022:
8.30 – 9.00 h
9.00 – 10.30 h
10.30 – 10.45 h
10.45 – 12.30 h
12.30 – 12.45 h
12.45 – 14.00 h
14.00 – 15.00 h

Registrácia účastníkov
ITMS2014+, verejná časť
Prestávka
ITMS2014+, neverejná časť (konanie o ŽoNFP)
Prestávka
ITMS2014+, neverejná časť (ŽoP)
obed

Lektorské zabezpečenie:
 MPRV SR: Mgr. Ingrid Kociánová, Ing. Viliam Bruženák
 PPA: Ing. Eva Baková, Ing. Marta Havlíčková
 ITMS2014+: Ing. Jozef Kertis
Svoju záväznú účasť, prosím, potvrďte emailom do 13.mája 2022 do 14,00 h
- účastníci zo Žilinského kraja na: janosik@zilinskyvidiek.sk,
- účastníci z Banskobystrického kraja na: voka@voka.sk,
- účastníci z Trenčianskeho kraja na: milo@mvlstefanek.sk,
kde uvediete svoje meno, e-mail a telefónne číslo, IČO za organizáciu, firmu alebo fyzická osoba.
Účasť na seminári je bezplatná, je však limitovaná technickými možnosťami. Ubytovanie si účastníci
zabezpečujú sami na svoje náklady (info@svatojanskykastiel.sk alebo 0917543411).
Zmena programu vyhradená!

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov svojou prihláškou vo
forme prihlasovacieho e-mailu udeľujem súhlas J One, s.r.o., K cintorínu 561/45, 010 04 Žilina (hostiteľskej organizácii RA NSRV SR
pre Žilinský kraj), VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity, Horná 13, 974 01 Banská Bystrica (hostiteľskej organizácii RA
NSRV SR pre Banskobystrický kraj), MVL Štefánek, s r.o., Hlavná 1, 911 05 Trenčín (hostiteľskej organizácii RA NSRV SR pre
Trenčiansky kraj), Agentúre pre rozvoj vidieka, Akademická 4, 949 01 Nitra a Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava na spracovanie osobných údajov uvedených v prezenčnej listine na aktivitu za účelom registrácie a
evidencie účastníka. Súčasne potvrdzujem, že uvedené údaje v rozsahu, v akom boli poskytnuté, sú pravdivé a správne. Taktiež
potvrdzujem, že som bol/-a informovaný/-á o práve tento súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Národná sieť rozvoja vidieka SR spája aktérov pôsobiacich na vidieku, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú
na rozvoji vidieka. Slúži na výmenu informácií, komunikáciu, zber a propagáciu príkladov dobrej praxe, podporu
miestnych akčných skupín a podporu spolupráce na miestnej a národnej úrovni.

