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S p r á v a  z  r e a l i z o va ne j  a k t iv i t y

Názov realizovanej aktivity: ODBORNÁ EXKURZIA DO MAĎARSKA
ZAMERANÁ NA TÉMY PRV SR 2014 - 2022

Dátum konania realizovanej aktivity: 27.06.2022

Miesto konania realizovanej aktivity: obec Karcsa, Maďarsko

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický kraj realizovala dňa 27.06.2022
ODBORNÚ EXKURZIU DO MAĎARSKA ZAMERANÚ NA TÉMY PRV SR 2014 - 2022, ktorá sa uskutočnila
v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe v obci Karcsa, ktorá bola zameraná na problematiku rozvoja
vidieka, prezentáciu rozvojových projektov podporených zo zdrojov EÚ,  ktorej hlavným cieľom bolo
zvýšiť účasť zainteresovaných strán na vykonávaní rozvoja vidieka, zlepšiť kvalitu vykonávania
programov rozvoja vidieka, informovať  širšiu verejnosť a potenciálnych prijímateľov o politike
rozvoja vidieka a o možnostiach financovania, podporovať inovácie vo vidieckych oblastiach.

Obsahom realizovanej aktivity boli témy nadväzujúce na PRV SR 2014 - 2022. Účastníkov aktivity
privítal koordinátor Regionálnej antény NSRV SR pre Košický kraj, ktorý zároveň prezentoval činnosť
Regionálnej antény NSRV SR pre Košický kraj, starosta obce Karcsa  predstavil účastníkom aktivity
zrealizované projekty obce Karcsa podporené zo zdrojov EÚ: investície do obecného úradu, investície
do základnej školy vrátane ihriska, investície do materskej školy a jaslí, investície do komunitného
centra, budovanie a  rozvoj ľudských kapacít, posilnenie miestnej identity a sociálnej súdžnosti.

Na tejto aktivite sa zúčastnilo 15 účastníkov z radu cieľových skupín, ktorí sa aktívne zapájali
do odbornej i všeobecnej diskusie. Zrealizovaná aktivita sa stretla s pozitívnym ohlasom prítomných,
prispela  k rozšíreniu odborného povedomia účastníkov, príkladov dobrej praxe, výmene informácií,
znalostí, skúseností a prepojenia teórie s praxou.

koordinátor RA NSRV SR pre Košický kraj


