Pozvánka
Národná sieť rozvoja vidieka SR
pod záštitou
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vás pozýva na
3. medzinárodnú konferenciu
Národnej siete rozvoja vidieka SR

Strednodobé hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
a nová politika rozvoja vidieka v EÚ,
ktorá sa bude konať v dňoch
13. – 14. decembra 2011
v kongresovej sále „Lake“ hotela Senec,
Slnečné jazerá – sever, Senec

Cieľ konferencie
Cieľom konferencie je poskytnúť aktuálne informácie o strednodobom hodnotení implementácie PRV SR 2007-2013 a
zároveň iniciovať diskusiu k príprave na implementáciu novej politiky rozvoja vidieka EÚ v budúcom programovacom
období na základe zverejneného návrhu nariadenia Európskej komisie.

Program konferencie je realizovaný v spolupráci s Národnou sieťou slovenských miestnych akčných skupín

Prekážky sú tie obávané veci, ktoré uvidíme, keď odvrátime pohľad od svojho cieľa.

H. Ford

PREDBEŽNÝ PROGRAM
Utorok, 13. decembra 2011
10:00

Otvorenie konferencie
Príhovor ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolta Simona

10:30 – 11:00

Strednodobé hodnotenie a stav implementácie Programu rozvoja
vidieka SR 2007-2013

Ján Beňadik, generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka MPRV SR
11:00 – 11:30

Nová politika rozvoja vidieka v EÚ a budúcnosť prístupu Leader v
návrhu nariadenia Európskej komisie pre nasledujúce programovacie
obdobie
György Mudri, DG AGRI, Európska komisia

11:30 – 12:00

Prestávka, diskusie pri informačných paneloch jednotlivých MAS

12:00 – 12:30

Stav implementácie Osi 4 Leader v Slovenskej republike

Ingrid Kociánová, riaditeľka Odboru Leader MPRV SR
12:30- 12:45

Stav vyhodnocovania projektov v rámci Osi 4 Leader

Zástupca Sekcie projektových podpôr, Pôdohospodárska platobná agentúra
12:45 – 13:00

Program rozvoje venkova v Českej republike a Celostátní síť pro venkov

Zuzana Dvořáková, Odbor Řídící orgán PRV, Ministerstvo zemědělství ČR
13:00- 13:15

Diskusia

13:15 – 14:00

Obed

14:00 – 14:15

Skúsenosti s implementáciou prístupu Leader v Maďarsku, názory na
budúcnosť rozvoja vidieka, možnosti vzájomnej spolupráce medzi
sieťami a MAS

Zástupca Maďarskej Národnej vidieckej siete
14:15 – 14:30

Činnosť Národnej siete rozvoja vidieka SR v roku 2011

Malvína Gondová, Národná sieť rozvoja vidieka SR
14:30 – 14:45

Podpora Európskej siete rozvoja vidieka prístupu Leader

Zástupca Kontaktného bodu Európskej siete rozvoja vidieka
14:45 - 15:15

Fínska skúsenosť s Leadrom

Zástupcovia fínskej MAS a fínskej Národnej vidieckej siete
15:15 – 15:35

Leader v Estónsku – minulosť, súčasnosť, budúcnosť

Konstantin Mihhejev, Ministerstvo pôľnohospodárstva, Estónsko

15:35 – 16:00

Prestávka, diskusie pri informačných paneloch jednotlivých MAS

16:00 – 16:20

Návrh Národní sítě MAS ČR na budúcnosť implementácie Leadra

František Winter, NS MAS ČR
16:20 – 16:40

Národná sieť slovenských MAS a Financovanie rozvoja vidieka –
diferencovaný prístup k podpore MAS

Andrea Hradiská, NSS MAS a MAS Lev
Podpora rozvoja vidieka regionálnou samosprávou

Zástupca VUC
Diskusia
Záver prvého dňa
19:30

Spoločná večera a spoločenský večer

Streda, 14. decembra 2011

9:00 – 12:00

Jednanie v pracovných skupinách “Ako pokračovať s implementáciou

%

prístupu Leader v novom programovacom období?
Pracovná skupina č. 1 – malé MAS
Pracovná skupina č. 2 – stredné MAS
Pracovná skupina č. 3 – veľké MAS
Pracovná skupina č. 4 – Možnosti podpory územného rozvoja
regionálnou samosprávou
12:00 – 12:15

Súčasnosť a budúcnosť prístupu Leader z pohľadu
MAS združených v NSS MAS

Juraj Bódi, riaditeľ o.z. Podpoľanie (člen NSS MAS)
12:15 – 13:30

Závery z pracovných skupín a diskusia

13:30

Ukončenie konferencie

13:45

Obed, odchod účastníkov

%

K účasti na jednaniach v pracovných skupinách sú pozvaní aj nečlenovia schválených MAS.
Vaše názory môžu priniesť nový pohľad na prejednávané otázky. MAS sú rozdelené do troch
skupín podľa veľkosti, počtu obyvateľov a typu realizovaných projektov. Z týchto rozdielov
vyplývajú rozdielne skúsenosti, problémy a názory na spôsob implementácie a podpory pre MAS.

Rozdelenie MAS do pracovných skupín:

Malé MAS/veľké
projekty:

Veľké MAS/malé
projekty:

Agroprameň, Občianske združenie pre rozvoj regiónu Spiš, Partnerstvo BACHUREŇ, MAS
ŠAFRÁN, Miestna akčná skupina TOKAJ-ROVINA, o.z., Občianske združenie KRAS,
Svornosť, Požitavie-Širočina, Dolná Nitra, Radošinka, Stará Čierna voda, Dudváh, Vodný
raj, Teplička, Chopok-Juh
Moderátor:
Spravodajca:
Naše Považie, Občianske združenie Zlatá cesta, Miestna akčná skupina HORNÁDSLANSKÉ VRCHY, o.z., Dolnohronské rozvojové partnerstvo, Horný Liptov, Malohont, LEV

Moderátor:
Spravodajca:
Stredná
Občianske združenie Podhoran, Vršatec, OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina",
MAS/stredne veľké Miestna akčná skupina RUDOHORIE, o.z., Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia, Podpoľanie,
projekty:
Kopaničiarsky región
Moderátor:
Spravodajca:

Informácie k prezentácii MAS na konferencii
Pre každú MAS bude v priestoroch konania konferencie pripravený panel s rozmermi 1m x 2m na umiestnenie
informácií o MAS. Názov každej MAS bude uvedený na „límci“ v hornej časti panela. Bolo by dobré, keby
každý panel obsahoval nasledovné informácie:
Základné informácie o MAS
· Počet obcí
· Počet obyvateľov
· Rozloha
· VÚC
Počet vyhlásených výziev
Počet ukončených výziev
Počet prijatých projektov
Počet schválených projektov MAS
Počet podpísaných zmlúv
Počet ukončených projektov
Počet predložených projektov národnej spolupráce
Počet predložených projektov nadnárodnej spolupráce
Počet pripravovaných projektov spolupráce do ďalšej výzvy
Iné zaujímavé informácie
Takisto sú vítané fotografie z územia MAS a zo zrealizovaných projektov a podujatí MAS a projektov
spolupráce (pripravovaných, realizovaných).
Panely budú k dispozícii na inštaláciu od 12.11. večer, prosíme aby inštalácia panelov bola ukončená do
začiatku konferencie. Panely sú s hladkým povrchovým materiálom (typ Octanorm, ako na AX), preto sú
vhodné na nalepenie, nie na pripnutie. Každý panel bude mať aj držiak na prospekty.
Dúfame, že prezentácie jednotlivých MAS poskytnú veľa tém na diskusie s kolegami aj s ostatnými účastníkmi
konferencie o práci a dosiahnutých výsledkoch, resp. problémoch MAS na Slovensku.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Tím NSRV

