KO N T R A K T
č. 471/2008-910
uzavretý medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
a
Agentúrou pre rozvoj vidieka
na realizáciu úloh v oblasti rozvoja vidieka na rok 2008
nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale
vymedzujúcim vzťahy medzi účastníkmi kontraktu.

je plánovacím a organizačným aktom

I.
Účastníci kontraktu
Zadávateľ :

Ministerstvo pôdohospodárstva SR (MP SR) ústredný
orgán štátnej správy zriadený v zmysle zákona NR SR č.
575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Sídlo :

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca :

Zdenka Kramplová, ministerka

Bankové spojenie :

Štátna pokladnica

Číslo účtu :

7000081105/8180

IČO :

156 621

Zmocnenec pre vecné rokovania :

Ľubomír Miček, generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka
MP SR (Ďalej len zadávateľ)
a

Riešiteľ:

Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra

Sídlo:

Akademická č. 4, 949 01 Nitra

Štatutárny zástupca :

Viera Paučírová, riaditeľka

Bankové spojenie :

Štátna pokladnica

Číslo účtu :

7000072751/8180

Druh organizácie :

Príspevková

IČO :

34075381

(Ďalej len riešiteľ)

ARVI

II.
Trvanie kontraktu
Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008.
III.
Platobné podmienky
1. Objem prostriedkov určených na splnenie predmetu kontraktu sa stanovuje na základe rozpočtu MP
SR pre rok 2008, schváleného vládou a parlamentom SR.
2. Celková hodnota kontraktu je stanovená vo výške 3.370.000 Sk v dohodnutom rozsahu podľa
tabuľky č.1
3. Rozdelenie finančných prostriedkov podľa predmetu činnosti ( tabuľka č.1)
Tabuľka č. 1
P.č.

Predmet činnosti

Plánovaný objem
kontraktu v tis. Sk

1.

Národný strategický plán rozvoja vidieka SR a Program rozvoja vidieka (PRV) na
roky 2007 – 2013 –- Informačno-odborné semináre na úrovni NUTS III (8 krajov)
k implementácii PRV

573

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

LEADER – Osvetovo-motivačné pracovné stretnutia, konzultácie a poradenstvo
pre podporu vytvárania miestnych akčných skupín (MAS)
LEADER – Analýza možnosti implementácie prístupu LEADER
Pilotný projekt – pokračovanie pilotného projektu- Myjava
LEADER – Tréning Príprava facilitátorov, manažérov a poradcov pre
implementáciu prístupu LEADER- pokračovanie
Terénne poradenstvo k implementácii prístupu LEADER pre verejný a súkromný
sektor (MaSP) a pre užívateľov osi 3
Chotár roka – príprava a realizácia súťaže „O najkrajší chotár roka“
Účasť na domácich a medzinárodných výstavách- poľnohospodárstvo a rozvoj
vidieka
Podpora spolupráce na národnej a nadnárodnej úrovni vrátane účasti pracovníkov
ARVI na odborných pracovných stretnutiach, konferenciách a seminároch
zameraných na prístup LEADER a Národnú sieť rozvoja vidieka

230
150
220
300
356
336
555

9.

Príprava implementácie Národnej siete rozvoja vidieka v SR (NSRV )

350

10.

Spolupráca na príprave a pripomienkovaní strategických materiálov pre
implementáciu prístupu LEADER

300

SPOLU:

3 370

4. Dohodnutá výška prostriedkov môže byť v priebehu roka upravená podľa regulačných opatrení
schválených vládou SR.
5. V prípade, ak zníženie sumy uvedenej v čl. III bod 2. a v prílohe č. 1 bude predstavovať menej ako
5 % dohodnutej ceny prác na dobu trvania kontraktu, riešiteľ bude riešiť úlohy bez zmeny plánu. Ak
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bude zníženie uvedenej sumy vyššie ako 5 %, účastnícke strany vypracujú dodatok ku kontraktu
pozmeňujúci rozsah predmetu činnosti stanovený v čl. IV. kontraktu.
6. Zadávateľ sa zaväzuje poskytnúť riešiteľovi pravidelne mesačné zálohy vo výške 1/12 celkového
ročného objemu príspevku stanoveného v čl. IV. ods. 2 upraveného na základe čl. IV. ods. 3
kontraktu.
IV.
Predmet kontraktu
1. Predmet činnosti riešiteľa na dobu trvania kontraktu vychádza zo zriaďovacej listiny a štatútu
riešiteľa.
2. Úlohy, ktoré sú predmetom činnosti riešiteľa v rámci kontraktu, vyplývajú pre zadávateľa pri plnení
verejných funkcií z nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom
Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006,
ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, uznesenia
vlády SR č.291/2007 k návrhu Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, rozhodnutia Komisie
K(2007) 6164 z 4.12.2007 o schválení Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 a zákona NR SR č.
575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov ( bod 2 § 9 ukladá MP SR plniť úlohy súvisiace s rozvojom vidieka).
3. Riešiteľ sa zaväzuje realizovať úlohy uvedené v kontrakte a zadávateľ sa zaväzuje uhradiť finančné
prostriedky za podmienok ustanovených týmto kontraktom. Súčasťou kontraktu je rozpis predmetu
činnosti podľa účelových činností – príloha č. 1
4. Podrobnejší rozpis úloh a objem práce je uvedený v prílohe tohto kontraktu.
V.
Spôsob a termín vyhodnotenia kontraktu
1. Hodnotenie plnenia úloh kontraktu organizuje a riadi zadávateľ.
2. Priebežné hodnotenie plnenia úloh kontraktu sa uskutočnia formou kontrolného dňa za účasti
zástupcov zadávateľa a riešiteľa.
3. Dokumentáciu k hodnoteniu úloh tvorí zápis z kontrolného dňa. Na kontrolnom dni sa prerokuje
priebeh plnenia jednotlivých úloh a problémy s ich plnením.
4. Plnenie úloh vyplývajúcich z kontraktu sa vyhodnotí po uplynutí doby trvania kontraktu formou
kontrolného dňa najneskôr do 28. februára 2009 za účasti zástupcov zadávateľa a zodpovedných
riešiteľov.
VI.
Práva a povinnosti zúčastnených strán
1. MP SR sa zaväzuje :
(a) Zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v článku III. kontraktu v celoročnom
rozsahu podľa čl. IV. kontraktu.
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(b) Poskytnúť riešiteľovi potrebné podklady a konzultácie k vykonávaniu činnosti podľa čl. III.
kontraktu.
(c) Zorganizovať preberacie konanie a v dohodnutých termínoch vykonať kontrolné dni plnenia
úloh podľa čl. III. kontraktu.
(d) V dostatočnom predstihu informovať riešiteľa o zmenách v zadaní úloh podľa čl. III. kontraktu.
(e) Pri zverejňovaní výsledkov riešenia a činnosti stanovených týmto kontraktom dodržiavať
autorské práva v zmysle autorského zákona.
2.

MP SR má právo :
(a) Vykonať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých týmto kontraktom.
(b) Poskytnúť tretej strane výsledky riešenia úloh zadaných kontraktom pri zachovaní autorských
práv.
(c) Upraviť špecifikáciu prác na základe výsledkov kontroly plnenia predmetu činnosti, prípadne
zastaviť práce na činnostiach s tým, že ku dňu zastavenia uhradí skutočne vynaložené náklady.

3.

ARVI sa zaväzuje :
(a) Riadne, v požadovanej kvalite a v stanovených termínoch protokolárne odovzdať predmet
plnenia kontraktu, resp. vykonať činnosti dohodnuté týmto kontraktom.
(b) Predložiť týždeň pred termínom konania kontrolného dňa dohodnuté podklady na rokovanie
v kontrolnom dni.
(c) Včas informovať zadávateľa o prekážkach alebo o nevhodných pokynoch zadávateľa, ktoré sa
vyskytli v priebehu plnenia úloh.
(d) V prípade poskytovania informácií súvisiacimi so štrukturálnou politikou SR, túto problematiku
pred poskytnutím týchto informácií širokej verejnosti konzultovať s odborom rozvoja vidieka
a odborom komunikácie a vzťahov s verejnosťou MP SR.

4. ARVI má právo :
a)

Získať od zadávateľa potrebné podklady k riešeniu úloh podľa čl. IV. kontraktu. Rozsah,
termíny a spôsob poskytnutia údajov sa stanoví v protokole.

b)

Požadovať od zadávateľa, aby činnosti a úlohy uvedené v predmete činnosti zadával iba
riešiteľovi.

c)

Presunúť finančné prostriedky medzi jednotlivými oblasťami, pokiaľ si to zvýšený záujem a
aktuálnosť obsahu aktivity vyžaduje, za podmienky dodržania celkovej hodnoty kontraktu.

VII.
Zverejnenie kontraktu a verejný odpočet
1. Tento kontrakt zverejnia obidve zúčastnené strany na svojich internetových stránkach do 14 dní od
jeho podpisu.
2. Výročnú správu o plnení predmetu tohto kontraktu uverejnia obidve strany na svojich internetových
stránkach do 15. 4. 2009.
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3. Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu sa uskutoční po vypracovaní a predložení výročnej správy.

VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Tento kontrakt je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, každý účastník kontraktu obdrží po dva
rovnopisy.
2. Neoddeliteľnou súčasťou kontraktu je príloha č. 1

V Bratislave dňa :

V Nitre dňa :

za MP SR
Zdenka Kramplová
ministerka

za ARVI Nitra
Viera Paučírová
riaditeľka
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Príloha č. 1
Rozpis predmetu činnosti podľa účelových činností

Názov úlohy: Národný strategický plán rozvoja vidieka SR (NSP) a Program rozvoja vidieka (PRV ) na roky
2007 – 2013 –- Informačno-odborné semináre na úrovni NUTS III ( 8 krajov ) k implementácii PRV

Zodpovedný za zhotoviteľa :

Viera Paučírová
riaditeľka Agentúry pre rozvoj vidieka

Zodpovedný za objednávateľa : Ján Beňadik
riaditeľ odboru rozvoja vidieka
Termín realizácie úlohy: 1. január – 31. december 2008
Cieľ riešenia na rok 2008
Predstaviť Národný strategický plán rozvoja vidieka SR (NSP ) a Program rozvoja vidieka (PRV ) na roky 2007 –
2013 a predstaviť možnosti čerpania finančných prostriedkov podľa priorít a opatrení v roku 2008 pre
potenciálnych beneficientov s dôrazom na OS 4 nakoľko SR v skrátenom programovom období nečerpala
finančné prostriedky z prístupu LEADER. V roku 2006 rozpočtová požiadavka začala riešiť prenos informácií o
pripravovanom programe z úrovne MP SR (Ministerstvo pôdohospodárstva SR) na lokálnu úroveň. Z dôvodu, že
o uvedené semináre bol mimoriadny záujem a na takto zadefinované aktivity nie je možné čerpať finančné
prostriedky z PRV, ARVI zahrnula túto aktivitu do bežného transferu, a rozšírila ju na úroveň NUTS III aby tak
mohla pokračovať v započatej práci.
Cieľom tejto požiadavky je vytvoriť a podporiť záujem potenciálnych beneficientov o čerpanie finančných
prostriedkov z jednotlivých osí.

Cena úlohy v tis. Sk
610 - Mzdy
620 - Poistné
630 – Materiálové náklady, cestovné náhrady, služby, nájomné
Spolu
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380
107
86
573

Názov úlohy
LEADER – Osvetovo-motivačné pracovné stretnutia, konzultácie a poradenstvo pre podporu vytvárania
miestnych akčných skupín (MAS)
Zodpovedný za zhotoviteľa :

Viera Paučírová
riaditeľka Agentúry pre rozvoj vidieka

Zodpovedný za objednávateľa : Ján Beňadik
riaditeľ odboru rozvoja vidieka
Termín realizácie úlohy: 1. január – 31. december 2008
Cieľ riešenia na rok 2008
Rozpočtová požiadavka rieši kľúčový problém vytvárania štruktúr, ktoré sú zadefinované na úrovni
Európskej únie k implementácií Osi 4 - prístupu LEADER. Správna osvetová činnosť a motivácia
pomôže pri vytváraní uvedených štruktúr v teréne. Financovaním tejto požiadavky, osvetovou prácou
ARVI, poskytovaním odborných informácií a praktických skúsenosti sa podporí záujem o spoluprácu
a vytváranie partnerstiev, vytvorí sa reálna možnosť podporiť vytvorenie a činnosť MAS v regiónoch na
implementáciu Osi 4 - prístupu LEADER. Cieľom je pochopenie a osvojenie si prístupu LEADER pre
kvalitnú prácu skupiny vo vidieckom priestore. Uvedená požiadavka priamo nadväzuje na NSP a Os 4 prístup LEADER a je v súlade s cieľmi MP SR.
Časový posun implementácie osi 4 neumožňuje túto aktivitu financovať v roku 2008 z PRV.
Cena úlohy v tis. Sk
610 - Mzdy
620 - Poistné
630 – Materiálové náklady, cestovné náhrady, služby, nájomné
Spolu
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130
46
54
230

Názov úlohy
LEADER – Analýza možnosti implementácie prístupu LEADER - Pilotný projekt - pokračovanie
pilotného projektu - Myjava
Zodpovedný za zhotoviteľa :

Viera Paučírová
riaditeľka Agentúry pre rozvoj vidieka

Zodpovedný za objednávateľa : Ján Beňadik
riaditeľ odboru rozvoja vidieka
Termín realizácie úlohy: 1. január – 31. december 2008
Cieľ riešenia na rok 2008
Z praktických skúseností pracovníkov ARVI v teréne sme mohli v roku 2006 skonštatovať, že miestne
obyvateľstvo nemalo dostatočný prehľad o tom čo sa v ich prostredí nachádza a čo môže byť použité
ako základ na tvorbu rozvojových programov. Z potreby identifikácie priestoru vidieka pre prípravu
rozvojových programov a implementácie prístupu LEADER vyplynul cieľ zadefinovať veľkosť územia na
základe auditu zdrojov a pomôcť pri aktivizácii miestneho obyvateľstva pre vytvorenie MAS pre nové
programové obdobie. Aktivita v roku 2007 bola zameraná na pracovné stretnutia, vzdelávanie
potenciálnych členov MAS, spracovanie údajov pre vypracovanie auditu domácich zdrojov
a zadefinovanie územia pre implementáciu prístupu LEADER vo vybratom území Myjavského
a Topoľčianskeho regiónu. Nakoľko v Topoľčianskom regióne bola už určitá aktívna činnosť
existujúcich mikroregiónov, úloha pre toto územie bude ukončená v roku 2007, nakoľko aktéri v území
sú pripravení samostatne pokračovať v práci na vstup do Osi 4 – Prístup LEADER.
V roku 2008, na základe podkladov a realizovanej činnosti z r.2007 na území Myjavského regiónu, ARVI
bude pokračovať v príprave obyvateľov- vytváranie partnerstiev k vytvoreniu MAS podľa požiadaviek
MP SR ako Riadiacej autority a podľa schválenej metodiky v zadefinovaných územiach. Uvedená
činnosť v území podporí vznik MAS a uľahčí vstup tohto územia do Osi 4 k implementácii prístupu
LEADER podľa priorít a opatrení na OS 3 a OS 4 a načrtne možnosti rozvojových programov vybratého
územia. Pre dokončenie tejto úlohy nie je možné čerpať finančné prostriedky zo žiadneho opatrenia
zadefinovaného v PRV.
Cena úlohy v tis. Sk
610 - Mzdy
620 - Poistné
630 – Materiálové náklady, cestovné náhrady, služby, nájomné
Spolu
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100
35
15
150

Názov úlohy
LEADER – Tréning „Príprava facilitátorov, manažérov a poradcov
LEADER“ - pokračovanie“
Zodpovedný za zhotoviteľa :

pre implementáciu prístupu

Viera Paučírová
riaditeľka Agentúry pre rozvoj vidieka

Zodpovedný za objednávateľa : Ján Beňadik
riaditeľ odboru rozvoja vidieka
Termín realizácie úlohy: 1. január – 31.december 2008
Cieľ riešenia na rok 2008
Rozpočtová požiadavka rieši prípravu facilitátorov, manažérov a poradcov pre implementáciu prístupu
LEADER, ktorí tréningom získavajú teoretické vedomosti, zručnosti a praktické postupy podľa metodiky
pri vypracovávaní projektov pre prístup LEADER a riadení činnosti MAS. Požiadavka prostredníctvom
činnosti facilitátorov, manažérov a poradcov prakticky pripraví vidiecky priestor na implementáciu
prístupu LEADER a v priestorovo širšej miere pokryje územie SR. Aktivita ARVI v tejto oblasti zahŕňa
vypracovanie projektu a osnovy vzdelávacej aktivity pre akreditáciu na MŠ SR. Agentúra pre rozvoj
vidieka vypracovala učebnú osnovu tréningu „Príprava facilitátorov a manažérov pre implementáciu
prístupu LEADER “. Cieľom vzdelávacej aktivity bude identifikácia osobnostných predpokladov v súlade
s rozvojom osobnej efektivity a poradenskej činnosti. Zvládnutie psychosociálnych rozvojových stratégií
a postupov zameraných na aktívny nácvik a facilitáciu, zručností komplexne zameraných na rozvoj
vidieka v závislosti od individuálnych, vekových a profesionálnych potrieb účastníkov. Poskytnutie
informácií o NSP SR a uvedenie do problematiky PRV. Teoretické aj praktické zvládnutie písania
projektov pre jednotlivé priority a opatrenia Osi 4 Národného strategického plánu. Prvý modul
vzdelávania zrealizovala ARVI v decembri r. 2007, a po schválení usmernenia a Príručky pre žiadateľa
budú zrealizované zostávajúce moduly, ktoré sú priamo naviazané na implementáciu a realizáciu
prístupu LEADER. Z dôvodu časového posunu implementácie osi 4 nie je možné v roku 2008 čerpať
finančné prostriedky z PRV na dokončenie tréningového programu, ktorý frekventanti ukončia
záverečnou skúškou pred skúšobnou komisiou a získajú Osvedčenie akreditovanej vzdelávacej aktivity
zameranej na implementáciu prístupu LEADER.

Cena úlohy v tis. Sk
610 - Mzdy
620 - Poistné
630 – Materiálové náklady, cestovné náhrady, služby, nájomné
Spolu
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144
49
27
220

Názov úlohy
Terénne poradenstvo k implementácií prístupu LEADER pre verejný a súkromný sektor (MaSP) a pre
užívateľov osi 3
Zodpovedný za zhotoviteľa :

Viera Paučírová
riaditeľka Agentúry pre rozvoj vidieka

Zodpovedný za objednávateľa : Ján Beňadik
riaditeľ odboru rozvoja vidieka
Termín realizácie úlohy: 1. január – 31. december 2008
Cieľ riešenia na rok 2008
Rozpočtová požiadavka je zameraná na poradenstvo vo vidieckom priestore zameranom na zlepšenie
pripravenosti SR na realizáciu prístupu LEADER a možnosti čerpania finančných prostriedkov z PRV
Jej cieľom je zlepšiť informovanosť a zabezpečiť prenos informácií o implementácii PRV a prístupe
LEADER z Riadiacej autority smerom k vidieckemu obyvateľstvu a podnikateľom vo vidieckom priestore
a na pôde. Pripraviť potenciálnych beneficientov na možnosti čerpanie finančných prostriedkov
z EAFRD-u v novom programovom období rokov 2007- 2013.Terénne poradenstvo je jednou z nosných
aktivít ARVI a na tento účel terénneho poradenstva v kombinácii obce a podnikatelia nie je možné
čerpať finančné prostriedky zo žiadneho opatrenia PRV.
Cieľom aktivity je poskytnúť poradenstvo v teréne pre širokú klientelu, ktorá nemá priamy prístup
k informáciám o prístupe LEADER. Celé poradenstvo bude sústredené na základne požiadavky
klientov a pomoc pri zorientovaní sa v danej problematike s cieľom pripraviť subjekty na čerpanie
finančných prostriedkov z programov nového programovacieho obdobia rokov 2007-2013.

Cena úlohy v tis. Sk
610 - Mzdy
620 - Poistné
630 – Materiálové náklady, cestovné náhrady, služby, nájomné
Spolu

10

180
63
57
300

Názov úlohy
Chotár roka – príprava a realizácia súťaže „O najkrajší chotár roka“
Zodpovedný za zhotoviteľa :

Viera Paučírová
riaditeľka Agentúry pre rozvoj vidieka

Zodpovedný za objednávateľa : Ján Beňadik
riaditeľ odboru rozvoja vidieka
Termín realizácie úlohy: 1. apríl – 31. október 2008
Cieľ riešenia na rok 2007
Rozpočtová požiadavka rieši realizáciu trvaloudržateľného rozvoja vidieka a zachovanie rázu
(charakteru) krajiny. Jej zámerom je podnietiť súťaživosť s cieľom udržať a zlepšiť životné prostredie
v podmienkach poľnohospodárskej prvovýroby v jednotlivých poľnohospodárskych podnikateľských
subjektoch s dopadom na trvaloudržateľosť vidieckeho osídlenia. Rozpočtová požiadavka pramení
z uznesenia 9. porady ministra pôdohospodárstva SR z roku 2001 a rieši činnosť pracovných skupín
hodnotiacej komisie, fotodokumentáciu súťaže, spracovanie výsledkov a propagáciu najlepších
výsledkov v masmédiách, výstavách a konferenciách ako aj kontroluje dodržiavanie požadovaných
noriem pri veľkoplošnom poľnohospodárstve s ohľadom na životné prostredie. Pokračovanie aktivity
vyhlásením 8.ročníka ročníka súťaže nie je možné financovať z PRV zo žiadneho z opatrení.
Cena úlohy v tis. Sk
610 - Mzdy
620 - Poistné
630 – Materiálové náklady, cestovné náhrady, služby, nájomné
Spolu
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150
52
154
356

Názov úlohy
Účasť na domácich a medzinárodných výstavách – poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
a)

Účasť na poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu Agrokomplex 2008

Zodpovedný za zhotoviteľa :

Viera Paučírová
riaditeľka Agentúry pre rozvoj vidieka

Zodpovedný za objednávateľa : Ján Beňadik
riaditeľ odboru rozvoja vidieka
Termín realizácie úlohy: 1. jún – 31. august 2008
Cieľ riešenia na rok 2008
Realizáciou aktivity - výstavy, ktorá sa teší najväčšej návštevnosti poľnohospodárov a vidieckeho
obyvateľstva v SR sa umožní predstavenie prístupu LEADER na národnej úrovni a prezentovanie
výsledkov súťaže „O najkrajší chotár roka“. Preto jej cieľom je pripraviť vidiek na prístup LEADER, šíriť
informácie o možnosti využitia prístupu LEADER, a cez súťaž „O najkrajší chotár roka“ podporiť tvorbu
a ochranu životného prostredia a udržanie zásad správnej poľnohospodárskej praxe.
b) Názov úlohy Medzinárodná výstava Grüne Woche
Zodpovedný za zhotoviteľa :

Viera Paučírová
riaditeľka Agentúry pre rozvoj vidieka

Zodpovedný za objednávateľa : Ján Beňadik
riaditeľ odboru rozvoja vidieka
Termín realizácie úlohy: máj - december 2008
Termín konania výstavy: január 2009
Cieľ riešenia na rok 2008
Medzinárodná výstava, ktorá je zameraná na prezentáciu poľnohospodárskych výrobkov, rozvoj
vidieckej turistiky, agroturistiky a remesiel sa teší veľkej pozornosti návštevníkov celej Európy.
Každoročne navštívi výstavu cca pol milióna návštevníkov, odborníkov a obchodníkov. Pravidelne sa jej
zúčastňuje okolo 1500 vystavovateľov z krajín celého sveta. ARVI pre podnikateľov vo vidieckom
cestovnom ruchu pripravuje pre rok 2009 účasť na výstave v expozícii MP SR ako jeden
z reprezentantov MP SR s propagáciou vidieckej turistiky a agroturistiky .Pre malých podnikateľov
v cestovnom ruchu je to jediná možnosť propagácie svojho zariadenia v zahraničí.
Ciele činnosti/ Plnenie
Cieľom účasti na výstave bude propagovať podnikateľov v oblasti vidieckej turistiky, agroturistiky a ich
ubytovacích zariadení v SR, formou propagačných materiálov, letákov, listoviek a pod., ako
i doplnkovými informáciami touroperátora o oblasti, v ktorej sa ponúkané zariadenie nachádza.
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Cena úlohy v tis. Sk
610 - Mzdy
620 - Poistné
630 – Materiálové náklady, cestovné náhrady, služby, nájomné
Spolu
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158
56
122
336

Názov úlohy
Podpora spolupráce na národnej a nadnárodnej úrovni vrátane účasti pracovníkov ARVI na odborných
pracovných stretnutiach, konferenciách a seminároch zameraných na prístup LEADER a Národnú sieť
rozvoja vidieka.
Zodpovedný za zhotoviteľa :

Viera Paučírová
riaditeľka Agentúry pre rozvoj vidieka

Zodpovedný za objednávateľa : Ján Beňadik
riaditeľ odboru rozvoja vidieka
Termín realizácie úlohy: 1. január – 31.december 2008
Cieľ riešenia na rok 2008
Rozpočtová požiadavka rieši možnosti výmeny skúseností ako i možnosti vstupu do spoločných
projektov. Jej zámerom je vytváranie spolupráce a partnerstiev ako základu na získavanie nových
informácií so zameraním na čerpanie finančných prostriedkov z EAFRD-u . Rozpočtová požiadavka
podporí spoluprácu ARVI s partnermi z krajín Európskej únie a bude mať možnosť vstúpiť do projektov
zahraničných partnerov spolu so zástupcami MAS pre realizáciu rozvojových programov vo vybraných
regiónoch resp. mikroregiónoch.

Cena úlohy v tis. Sk
610 - Mzdy
620 - Poistné
630 – Materiálové náklady, cestovné náhrady, služby, nájomné
Spolu
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225
87
243
555

Názov úlohy
Príprava implementácie Národnej siete rozvoja vidieka (NSRV)
Zodpovedný za zhotoviteľa :

Viera Paučírová
riaditeľka Agentúry pre rozvoj vidieka

Zodpovedný za objednávateľa : Ján Beňadik
riaditeľ odboru rozvoja vidieka
Termín realizácie úlohy: 1. január – 31.december 2008
Cieľ riešenia na rok 2008
Na základe Nariadenia Rady ES č. 1698/2005 z 20.septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka
prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho, fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD) ,čl.68 má každý
členský štát povinnosť zriadiť Národnú sieť rozvoja vidieka, ktorá bude zoskupovať organizácie
a orgány správy zapojené do rozvoja vidieka. Rozpočtová požiadavka rieši prípravné práce na zriadenie
Národnej siete rozvoja vidieka(NSRV) v SR, na ktoré nie je možné čerpať finančné prostriedky v rámci
PRV až do plného sfunkčnenia centrály NSRZ.

Cena úlohy v tis. Sk
610 - Mzdy
620 - Poistné
630 – Materiálové náklady, cestovné náhrady, služby, nájomné
Spolu
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229
80
41
350

Názov úlohy
Spolupráca na príprave a pripomienkovaní strategických materiálov pre implementáciu prístupu Leader
Zodpovedný za zhotoviteľa :

Viera Paučírová
riaditeľka Agentúry pre rozvoj vidieka

Zodpovedný za objednávateľa : Ján Beňadik
riaditeľ odboru rozvoja vidieka
Termín realizácie úlohy: 1. január – 31.december 2008
Cieľ riešenia na rok 2008
Rozpočtová požiadavka rieši činnosť pracovníkov ARVI na príprave a pripomienkovaní strategických
materiálov v novom programovom období r.2007-2013 k osi 4 - Leader podľa požiadaviek Odboru
rozvoja vidieka v roku 2008.

Cena úlohy v tis. Sk
610 - Mzdy
620 - Poistné
630 – Materiálové náklady, cestovné náhrady, služby, nájomné
Spolu
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123
43
134
300

