
Online workshop – Dlhodobá vízia pre vidiek 
 

Správa z realizovanej aktivity 

Miesto a dátum konania:  online, 13. január 2021 

Typ podujatia:    workshop 

Číslo aktivity:   C 1.1/1 

 

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trenčiansky kraj dňa 13. januára 2021 

zorganizovala online workshop zameraný na poskytnutie aktuálnych informácií o Programe rozvoja 

vidieka SR 2014 – 2020, vyhlásených a plánovaných výzvach Pôdohospodárskej platobnej agentúry z 

Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a najmä na iniciatívu Európskej komisie k pripravovanej 

Dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti. Workshop bol určený  najmä pre zástupcov miestnych akčných 

skupín a ďalších organizácií a osôb pôsobiacich na vidieku na území Trenčianskeho kraja. Celkom sa ho 

zúčastnilo 14 osôb.  

Workshop otvoril Ing. Andrej Milo, regionálny koordinátor RA NSRV pre Trenčiansky kraj, ktorý 

privítal prítomných a poďakoval sa za účasť. Následne vo svojej prezentácii predstavil scenár workshopu, 

aktivity NSRV SR v roku 2021 a prítomných informoval o vyhlásených výzvach Programu rozvoja vidieka 

SR 2014 – 2020.  

Tento workshop ponúkol vidieckym komunitám príležitosť preskúmať ideálnu víziu budúcnosti ich 

vidieckej oblasti. Dôležité bolo, aby sa jednotliví účastníci zamysleli nad tým, ako by chceli, aby ich oblasť 

vyzerala, ako by sa mohla zmeniť v priebehu nasledujúcich 20 rokov, ktoré jej oblasti by chceli vidieť sa 

rozvíjať a ktoré umožňujúce podmienky sú potrebné, aby sa ich oblasť stala miestom, o ktorom snívajú. 

Práve určenie, čo je potrebné, aby územie naplnilo víziu a potenciál, bolo kľúčovou časťou workshopu.  

Účastníci postupne diskutovali o nasledujúcich oblastiach: podnebie/zmena klímy, kvalita 

životného prostredia, infraštruktúra a služby, obyvateľstvo, sociálna inklúzia a vitalita, 

príjem/práca/pracovné príležitosti, základné tovary, digitalizácia/technológie a verejná správa. Na záver 

účastníci spoločne vypracovali odpoveďový hárok, ktorý bude zaslaný Európskej komisii, aby mohla 

názory vidieckych komunít zo Slovenska zohľadniť v „Komunikácii o dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti“. 

Zverejnenie tohto dokumentu je naplánované na jún 2021. Facilitátorom tohto workshopu bol Ing. 

Andrej Milo. Podklady k workshopou poskytla Európska sieť pre rozvoj vidieka. 

 

Závery z aktivity:  

- účastníci pozitívne zhodnotili záujem „zhora“ (Európskej komisie) o názory „zdola“ - vidieckych komunít 

a zainteresovaných osôb na vidieku  

- získané odpovede od účastníkov budú využité Európskou sieťou pre rozvoj vidieka a Európskou 

komisiou zverejnením „Komunikácie o dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti“ 

 

Vypracoval: Ing. Andrej Milo, regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Trenčiansky kraj 

Dátum: 19.01.2021  


