
 

P O Z V Á N K A 
 

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

Tematická pracovná skupina LEADER/CLLD (TN kraj) 
 

ktorá sa uskutoční dňa 13. júna 2022 
v priestoroch Kaštieľa Ottlýk, Horné Ozorovce 1, Bánovce nad Bebravou 

 
Predmetom pracovného stretnutia budú aktuálne informácie týkajúce sa Programu rozvoja vidieka 
SR 2014-2020 a nových dokumentov z oblasti implementácie stratégií CLLD.  
 

Program: 

   8:50 – 9:00   Prezentácia účastníkov  

   9:00 – 9:15   Privítanie účastníkov, otvorenie stretnutia, pripravované výzvy PPA v roku 2022,  

pripravované aktivity NSRV SR 

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

   9:15 – 12:00   Usmernenie č.7 Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, 

aktualizácia č.1, aktualizácia stratégie CLLD 

12:00 – 12:30 Obed 

12:30 – 13:30   Aktuálny stav implementácie CLLD na území Trenčianskeho kraja, výmena 

skúseností, diskusia 

13:30  Záver  

 __________________________________________________________________________________ 
 

Aktivita je určená pre členov pracovnej skupiny LEADER/CLLD na regionálnej úrovni – zástupcov 
MAS z územia Trenčianskeho kraja a členov pracovnej skupiny na intervenciu LEADER. 
Prihlásiť sa môžete najneskôr do 10. júna 2022 prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorý 
vyplníte TU. Spätne obdržíte potvrdzujúci e-mail s organizačnými pokynmi. Urobte tak čím skôr, 
počet účastníkov je obmedzený. 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 
svojim prihlásením sa na aktivitu 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 formulári 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 súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYjwJpGocEVnyLyjxbvfSlpEwyKhwf7aMTARwrU8LJhhaU0A/viewform

