
 

                                
                                                                                           
                                                                                            
 
 

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
 pre Žilinský kraj  

 
vás pozýva na pracovné stretnutie  

Tematickej pracovnej skupiny pre LEADER pre Žilinský kraj 
„Aktuálne informácie k návrhu Intervencie LEADER a pripomienky a návrhy - IV" 

ktoré  sa uskutoční  24. mája 2021  online 
 

 

Program   

• 9,45    -   10,00 h   -     Registrácia účastníkov 

•   10,00   -  10,15 h   -      Otvorenie seminára, predstavenie a plánované aktivity 
                                    Národnej siete rozvoja vidieka SR a RA NSRV  SR pre Žilinský  kraj,  
                                   Ing. Miroslav Jánošík – koordinátor NSRV SR pre Žilinský kraj 

• 10, 15  -   12,00 h  -     Aktualizovaný návrh Intervencie LEADER 
                                       Poznámky z  pracovného stretnutia LEADER IV 
                                       Diskusia, práca v skupine, návrhy a pripomienky 

                                   Ing. Miroslav Jánošík – regionálny koordinátor NSRV SR pre Žilinský kraj 

• 12,00 h                   -     Ukončenie aktivity  
 

Zmena programu vyhradená, pričom dôležité informácie a inštrukcie k účasti na on-line workshope obdržíte e-mailom. 

Svoju záväznú účasť, prosím, potvrďte emailom do 23.05.2021  na janosik@zilinskyvidiek.sk,  v ktorom, prosím, 
uveďte meno, priezvisko a titul účastníka, názov a adresu zastupujúcej organizácie, IČO a tel. č.  - bližšie informácie 
získate na telefónnom čísle 0905240098. Účasť na seminári je bezplatná. 
Po úspešnom prihlásení Vám zašleme potvrdenie o registrácii Vašej účasti spolu s inštrukciami. Za účelom účasti na on-
line workshope nie je potrebné mať nainštalovaný žiadny špecifický software, prihlásite sa iba kliknutím na link.  
Za účelom zabezpečenia kvalitného spojenia a hladkého priebehu workshopu je potrebné sa prihlásiť z miesta s 
kvalitným a stabilným pripojením na internet. Počas workshopu je z dôvodu transparentnosti a za účelom zaznamenania 
účasti potrebné, aby mal každý účastník k dispozícii funkčnú kameru a mikrofón a počas online mal kameru zapnutú 
a bol tak viditeľný pre organizátora, prípadne  lektorov aj ostatných účastníkov workshopu. 
 

Tešíme sa na stretnutie s Vami. 
 
 

 
 

Národná sieť rozvoja vidieka SR spája aktérov pôsobiacich na vidieku, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na 
rozvoji vidieka. Slúži na výmenu informácií, komunikáciu, zber a propagáciu príkladov dobrej praxe, podporu  miestnych 

akčných skupín a podporu spolupráce na miestnej a národnej úrovni. 
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