RRA Senec-Pezinok a Pôdohospodárska platobná agentúra SR pomáhajú pri
budovaní kapacít slovenskej menšiny v srbskej Vojvodine pre program IPARD
2014-2020
Tlačová správa, 28. 11. 2016
V dňoch 24.-25. novembra 2016 sa v obci Selenča (autonómny kraj Vojvodina) konalo prvé
školenie pre konečných prijímateľov EÚ IPA II (Instrument for pre-accession) pomoci v rámci
programu IPARD zameraného na rozvoj vidieka Srbska.
Školenie iniciovalo a organizovalo Veľvyslanectvo SR v Belehrade, MZVaEZ SR, na základe potrieb
Slovákov, žijúcich vo Vojvodine. Školenie sa realizovalo v spolupráci s RRA Senec-Pezinok a
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou SR a bolo zamerané na budovanie absorpčných kapacít pre
priame čerpanie finančných zdrojov z programu IPARD.

Dvojdňového školenia sa zúčastnilo celkom 28 účastníkov - predstaviteľov slovenskej menšiny
v Srbsku, zástupcov asociácií aktívnych v oblasti poľnohospodárstva a bio-výroby potravín
a poľnohospodárov z Vojvodiny.

Prítomný bol aj zástupca riaditeľa PPA, Srbsko, zodpovedný za
implementáciu programu IPARD p. Bojan Živković, ktorý
účastníkom vysvetlil aká je súčasná situácia s prípravou
implementácie programu. IPARD pre Srbsko má možnosť
poskytnúť podporu z EÚ v celkovej výške 175M Eur, k tomu ešte
srbská strana dáva aj národne spolufinancovanie, čo spolu
predstavuje sumu viac ako 200M Eur na celé programové obdobie.
Slovenskí zástupcovia pripravili interaktívne školenie, počas
ktorého poskytli aj dobré rady, informácie a poradenstvo, ktoré
vysoko ocenili účastníci školenia.
Účastníkom sa prihovorila aj slovenská veľvyslankyňa J.E. p.
Dagmar Repčeková, ktorá iniciovala túto aktivitu, čo si cenili
obzvlášť prítomní zo strany slovenskej menšiny v srbskej
Vojvodine.
Zástupcovia slovenskej menšiny, ale aj ďalší účastníci zo západného Srbska, najviac ocenili:
spôsob prezentácie nových informácií a úroveň kvality školenia
úroveň vedomostí a profesionalita školiteľov
spôsob práce počas školenia
informácie, ktoré dostali o programe IPARD
prístup školiteľov a pripravené materiály
praktické a konkrétne riešenia a reálne príklady z praxe, ktoré slovenská strana poskytla
Účastníci by privítali pokračovanie tejto aktivity - hlavne pri poradenstve prípravy biznis plánu,
možnosti spájania sa do spoločných asociácií, konkrétne písanie projektov IPARD a iných.
Generálny riaditeľ PPA p. Juraj Kožuch a riaditeľka RRA Senec-Pezinok potvrdili svoju
pripravenosť na ďalšie spoločné aktivity pre Vojvodinu, ale aj pre celé územie Srbska, v oblasti
implementácie programu IPARD, čo tlmočili aj slovenskej veľvyslankyni J.E. p. Dagmar
Repčekovej.
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