POZVÁNKA
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka pre Košický kraj
Vás pozýva na odbornú exkurziu

ODBORNÁ EXKURZIA DO POĽSKA ZAMERANÁ NA TÉMY PRV 2014 - 2020
Termín konania: 11.12.2020
Spôsob konania: online
Program:
09:00 – 09:15
09:15 – 12:00

Otvorenie odbornej exkurzie a informácie o činnosti RA NSRV SR pre Košický kraj
(koordinátor regionálnej antény NSRV SR pre Košický kraj)
Výmena skúseností s implementáciou PRV 2014 - 2020 prispievajúcich k rozvoju vidieka: možnosti
čerpania nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (oblasti zamerania,
oprávnené výdavky, neoprávnené výdavky), proces uchádzania sa a čerpania nenávratného
finančného príspevku, administratívna záťaž pri príprave, podaní žiadosti o nenávratný finančný
príspevok, časová náročnosť schválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, systém a spôsob
financovania, žiadosť o platbu, zmenové konanie, kontrola žiadosti o platbu a kontrola na mieste,
stav implementácie PRV 2014 – 2020
Príklady dobrej praxe
(Piotr Hołoś, starosta obce Bralin)
(koordinátor regionálnej antény NSRV SR pre Košický kraj)

Organizačné pokyny:
Účasť na aktivite je bezplatná. Zmena programu vyhradená. Počet účastníkov je limitovaný. Aktivita je zameraná
na výmenu skúseností s implementáciou PRV 2014 – 2020, prenos poznatkov, znalostí a príklady dobrej praxe.
Aktivita je určená pre cieľovú skupinu: obce.
V prípade záujmu je potrebné sa na aktivitu prihlásiť a účasť potvrdiť najneskôr do: 07.12.2020 prostredníctvom
zaslania prihlasovacieho e-mailu na krakke@krakke.sk v znení: Potvrdzujem účasť na aktivite: Odborná exkurzia,
dňa 11.12.2020, meno, priezvisko, titul účastníka, názov a sídlo organizácie, IČO, tel. číslo, e-mail.
Po prijatí kompletného prihlasovacieho e-mailu Vám bude spätne e-mailom zaslané potvrdenie o registrácii účasti na
aktivite spolu s ďalšími inštrukciami k aktivite.
_________________________________________________________________________________________________________________________________
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov svojou prihláškou vo forme prihlasovacieho
e-mailu udeľujem súhlas KRAJSKEJ ROZVOJOVEJ AGENTÚRE KOŠICKÉHO KRAJA, Hellova 2, 040 11 Košice, Agentúre pre rozvoj vidieka, Akademická 4,
949 01 Nitra, Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava na spracovanie osobných údajov uvedených
v prihlasovacom e-maile na aktivitu za účelom registrácie a evidencie účastníka aktivity. Súčasne potvrdzujem, že uvedené údaje v rozsahu, v akom boli
poskytnuté, sú pravdivé a správne. Zároveň súhlasím s vyhotovením fotografie, obrazového a zvukového záznamu a súhlasím s použitím fotografie,
obrazového a zvukového záznamu z aktivity pre potreby publicity projektu v rámci propagácie Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020. V prípade
vyhotovenia fotografie, obrazového a zvukového záznamu dotknutej osoby ako účastníka aktivity počas účasti na aktivite, budú/môžu byť osobné údaje
v rozsahu vyhotovenej fotografie, obrazového a zvukového záznamu zverejnené na propagačné účely na webovej stránke www.krakke.sk, www.nsrv.sk,
www.mpsr.sk, www.apa.sk prípadne na inej internetovej stránke, v televízií, rozhlase, prípadne v časopisoch pre potreby publicity projektu v rámci
propagácie Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020. Taktiež potvrdzujem, že som bol/-a informovaný/-á o práve tento súhlas so spracovaním osobných
údajov, fotografického, obrazového a zvukového záznamu kedykoľvek odvolať.
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