Príloha č. 8
Správa o komunikačných a propagačných aktivitách PPA za rok 2010
V programovom období 2007 – 2013 je úlohou riadiaceho orgánu (MPRV SR) v
súlade s implementačným nariadením Komisie č.1974/2006 informovať verejnosť o prijatí
Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 Komisiou a o jeho aktualizáciách, hlavných
výsledkoch dosiahnutých pri realizácii programu a o jeho skončení. Ministerstvo je riadiacim
orgánom aj pre OP Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 a má za úlohu propagovať OP RH,
operácie a príspevok Spoločenstva širokej verejnosti a potenciálnym prijímateľom
prostredníctvom Komunikačného plánu OP Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013. PPA sa
podieľa na vykonávaní informačných aktivít a kampaní rezortu v súlade s ustanoveniami
programových
dokumentov
a
s požiadavkami
na
implementáciu
Spoločnej
poľnohospodárskej politiky v oblasti informovanosti.
V roku 2010 organizovalo ministerstvo niekoľko informačných kampaní, na ktorých
sa zúčastnili zamestnanci ústredia PPA nielen ako účastníci, ale aj ako prednášatelia.
Zamestnanci PPA sa zúčastňovali aj na odborných seminároch, konferenciách a školeniach,
na ktoré boli pozvaní.
AGROKOMPLEX NITRA (19. 08. - 22. 08. 2010)
Účasť PPA na 37. Medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom na veľtrhu
Agrokomplex v Nitre bola ako už tradične magnetom pre odbornú verejnosť, farmárov
a podnikateľov z agrárneho a lesníckeho sektoru, ktorí mali záujem o osobné konzultácie.
Pôdohospodársku platobnú agentúru prezentoval samostatný stánok i výsledky z každej
oblasti implementácie európskej a národnej politiky na podporu poľnohospodárstva,
spoločného trhu, lesníctva a rozvoja vidieka predstavené v aktuálnej tlačenej brožúre o PPA
a najnovších sumárnych prehľadoch administrácie podpôr a realizácie platieb, ktoré pripravili
odborné sekcie. Informácie o aktuálnych podporách poskytovali zamestnanci PPA.V roku
2010 denníky a elektronické médiá informovali o PPA pravidelne, čo ilustruje zoznam
vybraných článkov, materiálov, besied a ďalších relácií z médií s celoslovenskou
pôsobnosťou (príloha č. 7). Ďalšie informácie boli uverejnené v agentúrnom spravodajstve, na
špecializovaných serveroch (napr. polnoinfo.sk) a v regionálnych médiách.
Mimoriadne dôležitou súčasťou poskytovania informácií je denne aktualizovaná
internetová stránka PPA www.apa.sk. Obsahuje všetky potrebné údaje pre žiadateľov,
aktuálne oznámenia a výzvy v oblasti podpory poľnohospodárstva, lesníctva, rozvoja
vidieka, spracovateľského priemyslu, a v oblasti opatrení na podporu spoločného trhu.
Každodennou súčasťou informačných aktivít PPA je komunikácia so žiadateľmi,
odbornou a laickou verejnosťou aj s novinármi osobne, telefonicky, elektronickou aj
klasickou poštou zabezpečovaná z ústredia a na regionálnych pracoviskách PPA.
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