
 

P O Z V Á N K A 
 

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj Vás pozýva 
na aktivitu: 

 

Online workshop – Dlhodobá vízia pre vidiek 
 

ktorý sa uskutoční dňa 13. januára 2021 
 

Forma: Online – prostredníctvom aplikácie ZOOM 
 
V priebehu workshopu budú poskytnuté informácie o Programe rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 
a iniciatíve Európskej komisie k pripravovanej Dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti. Workshop je 
určený pre zástupcov Miestnych akčných skupín a ďalších organizácií a osôb pôsobiacich na vidieku 
na území Trenčianskeho kraja. 
 

Program: 

08:45 – 09:00 – Registrácia účastníkov  

09:00 – 09:15 – Otvorenie workshopu, informácie o workshopu, aktivitách NSRV SR a výzvach 

Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020   

 – Ing. Andrej Milo, regionálny koordinátor NSRV SR pre Trenčiansky kraj  

09:15 – 11:00 – Dlhodobá vízia pre vidiek (workshop)  

 – Ing. Andrej Milo, regionálny koordinátor NSRV SR pre Trenčiansky kraj  

11:00 – 11:15 – Námety a podnety účastníkov, záver 

__________________________________________________________________________________ 
 

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 12. januára 2021 prostredníctvom zaslania e-mailu na: 
milo@mvlstefanek.sk v znení: „Potvrdzujem účasť na aktivite: Online workshop  - Dlhodobá vízia pre 
vidiek“, v ktorom prosím uveďte meno a priezvisko účastníka, názov a sídlo organizácie, tel. číslo 
a tiež e-mail. Urobte tak čím skôr, počet účastníkov je obmedzený. Spätne obdržíte potvrdzujúci e-
mail s organizačnými pokynmi. Účasť na aktivite je bezplatná. Zmena programu vyhradená. Bližšie 
informácie získate na telefónnom čísle 0910 901 431.  
 
Tešíme sa na Vašu účasť. 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
svojou prihláškou vo forme e-mailu udeľujem súhlas spoločnosti 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 prihlasovacom e-maile na aktivitu za účelom registrácie a evidencie účastníka. 
Súčasne potvrdzujem, že uvedené údaje v rozsahu, v akom boli poskytnuté, sú pravdivé a správne. Zároveň 
súhlasím s výrobou obrazového záznamu z aktivity pre účely propagácie PRV SR 2014 – 2020. Taktiež 
potvrdzujem, že som bol/-a informovaný/-á o práve súhlas so spracovaním osobných údajov a obrazového 
záznamu kedykoľvek odvolať.  

mailto:milo@mvlstefanek.sk

