
Propagácia – účasť na výstave Agrokomplex 2016 

 

Správa z realizovanej aktivity 

 

V dňoch 18.-21. augusta 2016 sa v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre konal 43. 

ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2016. Počas tejto 

výstavy návštevníci zavítali aj do pavilónu M1, v ktorom sa prezentovala Národná sieť rozvoja vidieka 

SR spoločne s partnermi zo Slovenska i zahraničia a predovšetkým s verejno-súkromnými 

partnerstvami. Prezentácie Národnej siete rozvoja vidieka SR boli zamerané predovšetkým na 

predstavenie Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, prezentácie príkladov dobrej praxe. Verejno-

súkromné partnerstvá sa zamerali na prezentáciu výsledkov implementácie Integrovaných stratégií 

rozvoja územia v predchádzajúcom období, svojich tradícií, regionálnych produktov a potravín 

a svojich členov. 

Regionálnu anténu Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj zastupovali Ing. 

Andrej Milo a Ing. Pavol Štefánek. Vyhradenú časť expozície pre Trenčiansky kraj obsadilo 6 verejno-

súkromných partnerstiev: Miestna akčná skupina Bebrava, Kopaničiarsky región – miestna akčná 

skupina, Miestna akčná skupina Inovec, Miestna akčná skupina Beckov – Čachtice – Tematín, Miestna 

akčná skupina Strážovské vrchy a Miestna akčná skupina Vršatec. Počas výstavy sa v týchto 

priestoroch odprezentovali viacerí umelci, remeselníci a výrobcovia regionálnych produktov.  

V priebehu výstavy sa 18. augusta 2016 konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov 6. ročníka 

súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2016“ za účasti generálneho riaditeľa Sekcie rozvoja 

vidieka a priamych platieb Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pána doc. Ing. 

Romana Serenčéša, PhD. Absolútnym víťazom sa stala fotografia v kategórii „Naše tradície“ 

s názvom: Bojnianska jar s príchuťou tradície autora Petra Marka z OZ Radošinka.  

Neobyčajný kultúrny zážitok mohli návštevníci výstavy zažiť v sobotu 20. augusta, kedy sa 

v priestoroch expozície Národnej siete rozvoja vidieka SR uskutočnila módna prehliadka ľudových 

krojov.  

Realizáciou aktivity regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj 

prispela k aktívnej účasti verejno-súkromných partnerstiev, regionálnych producentov, remeselníkov, 

folklórnych a hudobných súborov z Trenčianskeho kraja a prispela k informovanosti účastníkov 

o svojej činnosti a aktivitách NSRV SR, regionálnej anténe a o činnosti a aktivitách verejno-

súkromných partnerstiev nachádzajúcich sa na území Trenčianskeho kraja.  

 

Vypracoval: Ing. Andrej Milo, regionálny koordinátor  
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