MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Návrh
DEKLARÁCIA O SPOLUPRÁCI
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
a mimovládnych neziskových organizácií pri plnení úloh rezortu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
a
mimovládne neziskové organizácie
uvedomujúc si význam mimovládnych neziskových organizácií pre fungovanie občianskej
spoločnosti v Slovenskej republike, ako aj ich prínos pri plnení úloh rezortu,
majúc na pamäti potrebu zvyšovania konkurencieschopnosti
a udržateľného rozvoja vidieckych oblastí Slovenskej republiky,

pôdohospodárstva

berúc do úvahy dôležitosť vzájomnej komunikácie a informovanosti v oblasti
poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva, spracovania dreva a rozvoja vidieka medzi
predstaviteľmi štátnej správy a mimovládnymi neziskovými organizáciami,
v záujme úspešného presadzovania spoločných cieľov v rámci Slovenskej republiky ako aj
v zahraničí, osobitne na úrovni EÚ,
prijímajú túto deklaráciu spolupráci:
Článok 1
Platforma pre spoluprácu
1.
Platformou pre spoluprácu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „MPRV SR“) a mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len „MNO“)(ďalej
len „strany deklarácie“) bude okrúhly stôl štátnej tajomníčky MPRV SR poverenej
spoluprácou s MNO.
2.
Platforma bude v prípade potreby slúžiť na riešenie kritických otázok týkajúcich sa
organizačnej a obsahovej stránky spolupráce MPRV SR s MNO.
3.
Zvolanie okrúhleho stola môže iniciovať štátna tajomníčka alebo aspoň tri
reprezentatívne MNO aktívne činné v oblastiach relevantných pre oblasti pôsobnosti
MPRV SR.
4.
Pravidelná a systematická spolupráca MPRV SR s MNO bude prebiehať
predovšetkým na pôde monitorovacích výborov programov EÚ v kompetencii MPRV SR,
ako aj ďalších výborov, komisií a pracovných skupín MPRV SR, v ktorých majú MNO svoje
zastúpenie.

5.
MPRV SR a MNO môžu ďalej spolupracovať napr. formou organizovania
konferencií, prednášok a diskusií so širokou verejnosťou, propagácie, poradenstva
alebo vzdelávania.
Článok 2
Predmet spolupráce
1.

Predmetom spolupráce MPRV SR a MNO budú najmä konzultácie:
a) pri tvorbe legislatívy Slovenskej republiky a Európskej únie v gescii
MPRV SR,
b) pri tvorbe strategických a koncepčných materiálov rezortu, najmä ich
analytických častí, ďalej nevyhnutných súčastí programových dokumentov
pre programy EÚ, iných čiastkových stratégií, koncepcií a programov
rezortu MPRV SR
c) pri posudzovaní a vyhodnocovaní zásad poľnohospodárskej, rybárskej,
potravinárskej, lesníckej a poľovníckej politiky a politiky spracovania
dreva a výstavby z obnoviteľných zdrojov ako aj programov regionálneho
rozvoja, koncepčných zámerov a dlhodobých výhľadov
d) pri plánovaní, programovaní, implementácii, monitoringu a hodnotení
programov z fondov EÚ v kompetencii MPRV SR.
Článok 3
Výmena informácií

1.
Strany deklarácie sa budú vzájomne informovať o dôležitých medzinárodných
aktivitách, osobitne v európskych záležitostiach, najmä iniciatívach, legislatívnych návrhoch
a ostatných aktivitách a podujatiach spadajúcich do ich kompetencie.
2.
Strany deklarácie budú vyvíjať úsilie smerujúce k dosiahnutiu konsenzu v dôležitých
otázkach týkajúcich sa ďalšieho smerovania oblastí v pôsobnosti MPRV SR.
3.
MNO berú na vedomie, že v rámci konzultácií majú ich stanoviská pre MPRV SR
odporúčací charakter.
Článok 4
Táto deklarácia môže byť podkladom pre prípadné uzavretie zmlúv medzi stranami
deklarácie v iných oblastiach.
Článok 5
Platnosť deklarácie
1.

Táto deklarácia sa prijíma na dobu neurčitú.
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