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V ČÍSLE PRINÁŠAME...
Na úvod ...
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Databáza zrealizovaných projektov
PRV SR 2014 – 2020 – karty MAS

I v novom roku prichádzame s naším
spravodajským formátom Newsletter NSRV SR.
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FAQ k výzve č. 26/PRV/2017
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A ako býva v tomto novoročnom období
zvykom, aj my sme si dali jedno predsavzatie prinášať vám ešte viac užitočných informácií
a príkladov dobrej praxe z oblasti rozvoja
vidieka.

Inšpirácie k inováciám
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Kalendár udalostí
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Preto zavádzame novú pravidelnú rubriku
venovanú inšpiráciám k inováciám
a zverejňovanie FAQ k výzvam vyhláseným
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou
k opatreniam/podopatreniam PRV SR 2014 2020. Veríme, že budú pre vás a vašu prácu
prospešné.
A ešte malé prianie do roku 2018: "Želáme
vám, milí naši priaznivci, veľa zdravia, šťastia,
úspechov, skvelých správ a splnených cieľov...
a posielame prasiatka pre šťastie.

Tím Národnej siete rozvoja vidieka SR

 DATABÁZA ZREALIZOVANÝCH PROJEKTOV PRV SR 2014 – 2020 – KARTY MAS
Do databázy zrealizovaných projektov nám pribúdajú informácie o schválených miestnych akčných skupinách
pre programové obdobie 2014 – 2020. Karty MAS, ako ich pracovne nazývame, nájdete na našej webovej
stránke v Databáze zrealizovaných projektov PRV SR 2014 – 2020 pod podopatrením 19.2.



OZNAMY PPA

Informácia pre žiadateľov o priame podpory ohľadne
aplikácie pre geopriestorovú žiadosť (GSAA)
15 Január 2018
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) poskytuje
pre žiadateľov súčinnosť pri zabezpečení prístupu
pre nového žiadateľa.
Čítajte viac...
Výzva pre žiadateľov na podanie žiadosti o pridelenie
maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2017/2018
v programe školské mlieko
11 Január 2018
PPA zverejnila aktualizované interaktívne formuláre,
ktoré sú súčasťou Výzvy pre uchádzačov na podanie
žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci
pre školský rok 2017/2018 v programe školské mlieko.
Čítajte viac...
Výzva pre žiadateľov na podanie žiadosti o pridelenie
maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2017/2018
v programe školské ovocie
11 Január 2018
PPA zverejnila aktualizované interaktívne formuláre,
ktoré sú súčasťou Výzvy pre uchádzačov na podanie
žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre
školský rok 2017/2018 v programe školské ovocie.
Čítajte viac...
Oznámenie o zverejnení výzvy pre podopatrenie 8.6
21 December 2017

PPA zverejnila na webovom sídle výzvu z PRV SR 2014 2020 pre Opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných
oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
Podopatrenie 8.6 – Podpora investícií do lesníckych
technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych
výrobkov a ich uvádzania na trh
Čítajte viac...
Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 25/PRV/2017
18 December 2017

PPA zverejnila pre štátny podnik Hydromeliorácie
výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok z PRV SR 2014 – 2020 pre: Opatrenie 5 –
Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými
udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych
opatrení
Podopatrenie 5.1 – Podpora na investície do
preventívnych opatrení zameraných na zníženie
následkov pravdepodobných prírodných katastrof,
nepriaznivých poveternostných udalostí
a katastrofických udalostí
Čítajte viac ...



AKTUALITY MPRV SR

Verejná konzultácia k aktualizácii Národného
akčného plánu na dosiahnutie udržateľného
používania pesticídov
15 Január 2018
Národný akčný plán na dosiahnutie udržateľného
používania pesticídov bol vypracovaný v súlade
s požiadavkami smernice Európskeho parlamentu
a Rady č. 2009/128/ES, ktorou sa ustanovuje
rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie
trvalo udržateľného používania pesticídov a schválený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja
Slovenskej republiky v roku 2012.
Formulár a dokumenty súvisiace s verejnou
konzultáciou k Národnému akčnému plánu
Čítajte viac...
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo sa stávajú
v spoločnosti čoraz dôležitejšími
09 Január 2018
Podpora slovenských potravín, boj s dvojakou
kvalitou na celoeurópskej úrovni, lokálne pulty
v reťazcoch, Národný potravinový katalóg,
systémové opatrenia v lesníctve, rozvoj vidieka
a množstvo ďalších tém MPRV SR realizovalo
počas celého roka v prospech slovenského
poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva
a rozvoja vidieka.
Čítajte viac...
Malých farmárov podporí rezort pôdohospodárstva piatimi miliónmi eur
04 Január 2018
MPRV SR prostredníctvom PPA vyhlásilo výzvu na
podporu malých farmárov. Chce tak pomôcť
malým poľnohospodárom pri štarte podnikateľskej činnosti a rozvoji rastlinnej aj živočíšnej
výroby v krajine.
 Malí farmári môžu získať grant vo výške 15 000
eur
 Celkovo agrorezort poskytne malým farmárom
4,95 milióna eur
 Žiadosti je možné podať do 13. apríla 2018
na Pôdohospodársku platobnú agentúru
Kritériá pre výber projektov, všeobecné
podmienky pre poskytnutie príspevku, ako aj
forma a spôsob preukázania plnenia kritérií
a podmienok, sú podrobne uvedené vo výzve,
zverejnenej na webovom sídle PPA
Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 23/PRV/2017
k podopatreniu 6.3 PRV SR 2014 - 2020
Čítajte viac...



FAQ K VÝZVE Č. 26/PRV/2017

V rámci tohto príspevku vám prinášame aktuálne FAQ k výzve PPA č. 26/PRV/2017 - podopatrenie 8.6 PRV SR
2014 - 2020 konzultované s Riadiacim orgánom pre PRV SR 2014 - 2020.

1.) Prijímatelia pomoci musia splniť podmienku, že podiel ročných tržieb z lesnej výroby, resp. poskytovania
lesníckych činností je viac ako 70 %. Súčasne musia preukázať, že obhospodarujú resp. poskytujú služby
subjektom obhospodarujúcim lesy vo vlastníctve súkromných vlastníkov, obcí a cirkvi.
1.1) Ak subjekt obhospodaruje resp. poskytuje služby v lesníctve v súkromných lesoch ale aj v štátnych lesoch,
už nie je oprávnený žiadateľ?
Tento žiadateľ je oprávneným žiadateľom, nakoľko obhospodaruje resp. poskytuje služby v lesníctve i v súkromných lesoch.
1.2) Alebo môže subjekt obhospodarovať resp. poskytovať služby v lesníctve aj v štátnych lesoch, ak splní
podmienku 70 % tržieb zo súkromných lesov, cirkvi, obcí?
Vo výzve sa píše - Prijímatelia pomoci podľa bodu 2.1.2 sú oprávnení: pokiaľ podiel ročných tržieb z lesníckej
výroby alebo poskytovaných lesníckych služieb za rok predchádzajúci roku podania ŽoNFP k celkovým tržbám
musí byť viac ako 70 %. Myslí sa tým celkový podiel ročných tržieb z lesníckej výroby alebo poskytovaných
lesníckych služieb bez ohľadu na vlastníctvo lesov. Zdôrazňujeme, že podmienka platí buď pre lesnícku výrobu
ALEBO pre lesnícke služby (nespočítava sa).
2. Je možné do oprávnených nákladov zaradiť aj obstaranie a nákup ťažných koní na približovanie dreva?
Nie, výzva je zameraná na investície do lesníckych technológií, do spracovania a mobilizácie lesníckych výrobkov
a ich uvádzania na trh. Typy oprávnených výdavkov pre investičné opatrenia PRV sú konkretizované v kapitole
8.1.3, bod 10 PRV. Ťažné kone nespadajú do tohto vymedzenia.
3. Je možné do oprávnených nákladov zaradiť aj obstaranie a nákup zariadení na štiepkovanie, štiepanie, kálanie
dreva (napr. kálačka dreva za traktor, resp. iné motorové vozidlo)? Ide o technológie. resp. stroje "na pracovné
operácie pred priemyselným spracovaním dreva"?
Áno. Investície na spracovanie lesných produktov, ktoré takýmto spôsobom získavajú pridanú hodnotu a tiež ich
uvádzanie na trh – vzťahuje sa na všetky pracovné operácie pred priemyselným spracovaním. Oprávnené sú
investície v lesníctve, drevárska výroba sa nepodporuje.
4. Musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora každý žiadateľ, alebo len v prípade, že poskytnutá
požadovaná podpora je nad 100 000 €? Je povinný sa do tohto registra zapísať aj obhospodarovateľ lesa,
s ktorým má žiadateľ poskytujúci služby v lesníctve uzavretú zmluvu, resp. budúcu zmluvu? Teda bude služby
poskytovať pre neho.
Prijímateľ (úspešný žiadateľ o NFP), ktorý chce uzatvoriť s PPA zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku
(ďalej „zmluvu o NFP“) má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora. Bez registrácie (pokiaľ má
túto povinnosť), nebude možné zo strany PPA zmluvu o NFP podpísať ani zverejniť v CRZ.
Registrácia podľa zákona RPVS je povinná pre všetkých prijímateľov, ktorým majú byť jednorazovo poskytnuté
finančné prostriedky prevyšujúce sumu 100 000 € alebo v úhrne prevyšujúce sumu 250 000 € v kalendárnom
roku, ak ide o opakujúce sa plnenie. Podmienka bude overovaná centrálne na základe vyhodnotenia informácií,
ktoré získa poskytovateľ z elektronického verejne dostupného registra partnerov verejného sektora na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR https://rpvs.gov.sk/rpvs/
Druhá časť otázky: Je povinný sa do tohto registra zapísať aj obhospodarovateľ lesa, s ktorým má žiadateľ
poskytujúci služby v lesníctve uzavretú zmluvu, resp. budúcu zmluvu? Teda bude služby poskytovať pre neho.
Nie, nie je povinný sa zapísať.



INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM

Radi by sme vám dali do pozornosti novú pravidelnú
rubriku „Inšpirácie k inováciám“ na našej webovej
a facebookovej stránke, ktorej cieľom je
sprostredkovávať inšpiratívne myšlienky, inovácie a
aktuálne informácie z vidieckeho diania na
celoeurópskej úrovni.
Dnes sa venujeme zaujímavej téme: Inteligentná
logistika v prepojení poľnohospodárov
a spotrebiteľov

KALENDÁR UDALOSTÍ
Veľtrh ITF Slovakiatour 2018
Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa medzinárodného veľtrhu ITF Slovakiatour 2018, ktorý sa bude
konať na výstavisku Incheba v Bratislave v dňoch
25. 01. 2018 – 28. 01. 2018.
Veľtrh ITF Slovakiatour je najväčším veľtrhom
cestovného ruchu na Slovensku a patrí i medzi
najvýznamnejšie podujatia svojho druhu v regióne
strednej Európy.
Na veľtrhu sa bude prezentovať Regionálna
anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj a MAS
z daného regiónu, ktoré sú nositeľmi regionálneho
značenia produktov.
Čítajte viac...



VYDÁVA

Agentúra pre rozvoj vidieka
hostiteľský orgán jednotky Národnej siete rozvoja
vidieka SR
Akademická 4, 949 01 Nitra
arvi@arvi.sk
Spoločnosť DistriKempen je skupina piatich poľnohospodárov z regiónu Kempen (v Belgicku), ktorá
hľadala spôsoby, ako riešiť prepravu svojich čerstvých
výrobkov k zákazníkom v regióne. V roku 2013 našli
vhodný spôsob a ľudí: Dorien Goris a jej brata Geerta.
Dorien hovorí: „Pomocou Flámskeho centra podpory
inovácií v poľnohospodárstve a rozvoja vidieka
(Innovatiesteunpunt) sme založili samostatnú
dopravnú spoločnosť s názvom Distrego, ktorá pomôže
poľnohospodárom s prepravou ich výrobkov. Robíme
však aj viac ako prepravu a poľnohospodárov
odbremeňujeme od administratívnej práce, ktorá
zvyčajne prichádza s distribúciou a to: zasielanie
cenníkov, prijímanie objednávok, balenie a fakturácia.“
Centrum podpory inovácií pomohlo spojiť
DistriKempen a Distrego a poukázalo na výhody tohto
modelu, vytvorilo jednoduchú, efektívnu a
nízkorozpočtovú platformu IKT (informačnokomunikačných technológií).
Čítajte viac...
Ďalšie príklady:
 Operačné skupiny - brožúra SK
 Chov kôz v Taliansku, boj proti parazitom
 Aromatické rastliny v potrave pre ovce
 Zlepšenie "blahobytu" kráv a farmárov

Ďalšie informácie nájdete aj v našom občasníku
SPRAVODAJCA NSRV.

SME NA WEBE

www.nsrv.sk
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