Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Národná sieť rozvoja vidieka SR
Vás pozývajú na konferenciu
„Postupy pre MAS v rámci implementácie stratégie CLLD“
Termín konferencie: 22. 10. – 24. 10. 2018
Miesto konferencie:

Hotel SKI & WELLNESS RESIDENCE DRUŽBA****
Demänovská Dolina 82, 031 01 Demänovská Dolina
https://www.druzbahotel.sk/hotel/

1. deň konferencie 22. 10. 2018
09:00 – 10:00
10:00 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 18:15

Registrácia účastníkov a Coffee break
Prednášky dané témy dňa
Obed
Prednášky na dané témy dňa
Coffee break
Prednášky na dané témy, zhrnutie a záver prvého dňa konferencie

Témy konferencie 1. deň:
 Všeobecné informácie k realizácii projektov
 Systémy financovania
 Žiadosť o platbu
 Nezrovnalosť
 Monitorovanie projektov
 Postupy pre žiadateľa pri vypracovaní projektového zámeru
- Vypracovanie a predloženie projektového zámeru, podmienky doručenia projektového
zámeru, posudzovanie/hodnotenie projektového zámeru

2. deň konferencie 23. 10. 2018
08:00 – 09:00
09:00 – 10:30
10:30 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
14:30 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 17:30

Registrácia účastníkov a Coffee break
Neverejná časť ITMS2014+ (výzva MAS)
Prednášky na dané témy dňa
Obed
Prednášky na uvedené témy dňa
Neverejná časť ITMS2014+ (odborné hodnotenie)
Coffee break
Prednášky na dané témy dňa, zhrnutie a záver druhého dňa

Témy konferencie 2. deň:

Postupy pre žiadateľa pri vypracovaní žiadosti o NFP
 Podmienky hodnotenia žiadosti o NFP
 Podmienky poskytnutia príspevku
 Konanie o žiadosti o NFP
 Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP
Neverejná časť ITMS2014+
 Vytvorenie výzvy
 Úpravy výzvy
 Prehľady výzvy
 Odborné hodnotenie
Postupy pre MAS v rámci implementácie stratégie CLLD
 Výzva
 Harmonogram výziev
 Zmena a zrušenie výzvy
 Konanie o ŽoNFP
 Výzva na predkladanie ŽoNFP
 Administratívne overenie - Príjem a registrácia ŽoNFP
 Administratívne overenie - podmienky poskytnutia príspevku
 Odborné hodnotenie
 Výber odborných hodnotiteľov a ich priradenie k ŽoNFP
 Odborné hodnotenie ŽoNFP
 Administratívna kontrola žiadosti o NFP
 Protokol o výbere žiadostí o NFP
 Overenie výberu žiadostí o NFP PPA
ITMS2014+

3. deň konferencie 24. 10. 2018
08:00 – 09:00
09:00 – 10:30
10:30 – 12:30
12:30 – 13:15

Registrácia účastníkov a Coffee break
Neverejná časť ITMS2014+ (schvaľovací proces žiadosti o NFP)
Prednášky na uvedené témy dňa
Obed

Témy konferencie 3. deň:
Postupy pre MAS v rámci implementácie stratégie CLLD
 Výzva na predkladanie projektových zámerov
 Projektové zámery




Posudzovanie/hodnotenie projektových zámerov
Overenie procesu posudzovania/hodnotenia projektových zámerov zo strany PPA

Neverejná časť ITMS2014+
 Schvaľovací proces žiadosti o NFP
 Proces spracovania: workflow, využívanie stavu na doplnenie, overenie splnenia
podmienok poskytnutia príspevku

Zmena programu je vyhradená

Konferencia je určená pre maximálne 2 zástupcov z jednej MAS (v zložení manažér a
administratívny pracovník). Účasť je bezplatná. Pre účastníkov je zabezpečené občerstvenie a
obed. Počet účastníkov je limitovaný.
Účastníci si môžu ubytovanie objednať a bližšie informácie o dostupnosti ubytovania získať na
adrese: booking@druzbahotel.sk, resp. na tel. č. 0903 807 353.
Svoju účasť prosím potvrďte vyplnením on-line prihlášky na:
https://docs.google.com/forms/d/1VyIpFFsmfCHGGcu8xjl9KfAhjt7krbwMB6rAlXa1PSU/vie
wform?ts=5bab4b1b&edit_requested=true do 16. 10. 2018 do 14:00 hod. V prípade
prihlásenia účastníka po uvedenom termíne, účastníkovi nebude zabezpečené stravovanie
(obedy a občerstvenie).
V prípade akýchkoľvek otázok a prihlasovania
remenova@arvi.sk, tel. č. 0905 829 988

nás

neváhajte

kontaktovať

na

_________________________________________________________________________________
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov svojou prihláškou udeľujem súhlas Agentúre pre rozvoj vidieka, Akademická 4, 949 01 Nitra a
Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava na
spracovanie osobných údajov uvedených v prihláške na aktivitu za účelom registrácie a evidencie
účastníka. Súčasne potvrdzujem, že uvedené údaje v rozsahu, v akom boli poskytnuté, sú pravdivé a
správne. Taktiež potvrdzujem, že som bol informovaný/-á o práve tento súhlas so spracovaním
osobných údajov kedykoľvek odvolať.

