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INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM

Inovatívna technológia pre krmivá bohaté na bielkoviny
Začínajúci startup zo západného Francúzska vyvinul jedinečnú technológiu, kde slúži veľký objem bielkovín
z krmiva a biomasy bohatý na strukoviny v monogastrickej potrave ako alternatíva k používaniu sóje. Tento
proces vyhral prvú cenu v súťaži Agrinove, ktorá bola zameraná na inovácie v oblasti pôdohospodárstva (viď.
nižšie).
Problémy s bielkovinami
Dr. Eric Juncker, francúzsky poľnohospodársky inžinier a podnikateľ, bol počas celej svojej kariéry a práci
na poľnohospodárskych družstvách konfrontovaný s problematikou prísunu bielkovín do krmív pre zvieratá.
Tento problém bol často riešený pridaním importovanej sóje do krmiva, ale s tým sa spájali aj problémy ako
napríklad: náklady na dovoz, kvalita sóje a jej dostupnosť. Dr. Juncker vždy uvažoval o tom, že musí existovať
jednoduchšia, lacnejšia, dostupnejšia a ekologickejšia alternatíva. Dr. Juncker v roku 2011 založil svoj projekt,
pretože sa rozhodol aktívne riešiť tento problém. Najskôr skúšal a pracoval s alternatívnymi bielkovinovými
plodinami, ako je hrach, bôb záhradný a vlčí bôb. Potom, keď premýšľal o svojom štúdiu a poznatkoch, spomenul
si aký mala lucerna (ďatelina) veľmi vysoký výťažok bielkovín ...
Sója verzus lucerna
Eric povedal: „Sója poskytuje 1 tonu bielkovín na hektár a lucerna za rovnakých podmienok poskytuje 2 až 3 tony
bielkovín na hektár. Pokiaľ ide o aminokyseliny, lucerna je lepšou zložkou v krmive a poskytuje dostatok biomasy
nad a pod zemou. Takže som uvažoval: ako môžeme využiť tieto kvalitatívne a kvantitatívne výhody?“
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
 Nadšenie pre trvalé pasienky



OZNAMY PPA

Výzva na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie
jednotky pre r. 2018
02 Február 2018
PPA ako orgán štátnej správy oznamuje podľa
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z.
o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb
v zn. n. p. žiadateľom možnosť predkladania žiadosti
o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky.
Čítajte viac...
Oznámenie o aktualizácii výziev OP Rybné hospodárstvo
31 Január 2018
PPA oznamuje, že aktualizovala výzvy na predkladanie
žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku
z
Operačného
programu
Rybné
hospodárstvo 2014 – 2020.
Čítajte viac...
Dodatok č. 1 k Príručke pre prijímateľa nenávratného
finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020
22 Január 2018
PPA oznamuje prijímateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že uverejnila Dodatok č. 1
k Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného
príspevku z PRV SR 2014 – 2020, verziu 02, ktorým
sa mení kapitola 5. ZMENOVÉ KONANIE NA PODNET
PRIJÍMATEĽA.
Čítajte viac...
Oznámenie o zverejnení výzvy pre podopatrenie 19.4
19 Január 2018
PPA zverejnila Výzvu č. 27/PRV/2018 na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu
rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre
Podopatrenie 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady
a oživenie.
Čítajte viac...
OZNÁMENIE PPA o zaregistrovaní sa do registra
ekologickej poľnohospodárskej výroby pre podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej
činnosti pre mladých poľnohospodárov
19 Január 2018
OZNÁMENIE PPA o zaregistrovaní sa do registra
ekologickej poľnohospodárskej výroby pre podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre
mladých poľnohospodárov.
Čítajte viac...



AKTUALITY MPRV SR

Agrorezort: POZOR! SaS si pletie náhradné
užívanie pozemkov s reštitúciami
30 Január 2018
MPRV SR vyzýva občanov, ktorí užívajú náhradné
pozemky a spĺňajú kritériá na ich užívanie do budúcnosti, aby sa riadili usmerneniami okresných
úradov. Odborníci zo SaS totiž preukázali neznalosť problematiky a náhradné užívanie si dokonca
poplietli s reštitučnými náhradami. Pri postupovaní podľa ich rád tak hrozí, že občania budú pri žiadostiach o ďalšie užívanie postupovať nesprávne.
Čítajte viac...
Agroministri rokovali o situácii na trhu s cukrom,
šíriacom sa more ošípaných aj o budúcej
poľnohospodárskej politike EÚ
29 Január 2018
Ministri poľnohospodárstva EÚ rokovali na pôde
Rady Európskej únie o „cukrových kvótach“,
zhoršujúcej sa situácii s morom ošípaných
aj o budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike
(SPP) po roku 2020.
Čítajte viac...
Ministri poľnohospodárstva krajín V4+4 rokovali
o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej
politiky
29 Január 2018
Budúcnosť spoločnej európskej poľnohospodárskej politiky po roku 2020, to bola hlavná téma
stretnutia ministrov poľnohospodárstva rozšírenej
Vyšehradskej skupiny V4+4 v Budapešti. Prioritou
pre Slovensko je vyrovnanie rozdielov v priamych
platbách medzi členskými krajinami EÚ. Slovenský
agrorezort tiež odmieta návrh na povinné stropovanie platieb.
Čítajte viac...
Matečná: Skalický rubín je ďalším dôkazom
špičkovej kvality slovenských vín
26 Január 2018
Slovenské vinárstvo a vinohradníctvo zaznamenalo ďalší úspech. Medzi držiteľov chráneného
označenia pôvodu (CHOP) zaradili európski
experti aj Skalický rubín, červené víno so storočnou históriou bohaté na taníny.
Iniciátorov CHOP, zástupcov združenia Vínna cesta
Záhorie, prišla oceniť aj podpredsedníčka vlády
a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Gabriela Matečná.
Čítajte viac...



FAQ K PODOPATRENIU 6.1 A PODOPATENIU 6.3 PRV SR 2014 - 2020

FAQ k podopatreniu 6.1 PRV SR 2014 - 2020 konzultované s PPA:

Otázka: Beneficient, mladý farmár chce vedieť, či nie je problém, ak medzi predajom všetkých svojich ošípaných
a nákupom nových nebude mať cca. 6 týždňov žiadne zvieratá? Tento čas využíva na dezinfekciu priestorov.
Odpoveď: Akékoľvek prerušenie plnenia predmetu zmluvy o NFP musí byť na PPA bezodkladne oznámené
a zdôvodnené. V opačnom prípade nebude prerušenie plnenia akceptované.
Otázka: Beneficient žiada o usmernenie vo veci: mladý farmár v rámci podnikateľského plánu sa rozhodol chovať
včelstvá. V súčasnosti, už registroval včelstvá v Registri včelstiev. Chce dať hlásenie o zahájení realizácie
podnikateľského plánu a zároveň žiadosť o 1. zálohovú platbu. Je postačujúce k žiadosti o platbu priložiť výpis
z registra včelstiev kde je zrejmá existencia 25% včelstiev z celkového plánovaného štandardného výstupu alebo
musí mať aj registráciu farmy v centrálnom registri zvierat, ktorá síce zaregistruje farmu, ale ďalej už nerieši počty
včelstiev?
Odpoveď: Prijímateľ musí mať zaregistrovanú farmu v CEHZ , na ktorej má včelstvá, ktoré musia byť evidované
v Registri včelstiev.
FAQ k podopatreniu 6.3 PRV SR 2014 - 2020 konzultované s RO pre PRV SR 2014 - 2020:

Otázka: Mám otázku k výzve č. 23/PRV/2017: bod 2.1.3 Preukázanie poľnohospodárskej činnosti žiadateľa
minimálne 24 mesiacov pred dátumom podania ŽoNFP. Ak sa žiadateľ registroval ako SHR na konci roku 2015.
Svoju prvú žiadosť o priame platby podal v roku 2016 a následne v roku 2017 ku dňu podania ŽoNFP bude
preukázateľne vykonávať poľnohospodársku činnosť dlhšie než 24 mesiacov (v prípade podania ŽoNFP v apríli to
bude 28 mesiacov ), prečo sa bude splnenie tejto podmienky kontrolovať ešte aj za rok 2015 či podal žiadosť
o priame platby? Nestačí mu preukázať roky 2016 a 2017?
Odpoveď: Bod 2.1.3 výzvy na podopatrenie 6.3 PRV SR 2014-2020 jasne formuluje, akým spôsobom a za aké
obdobie má žiadateľ preukázať svoju poľnohospodársku činnosť, aby vyhovel tejto podmienke oprávnenosti.
Z uvedeného vyplýva, že je potrebné preukázať poľnohospodársku činnosť za roky 2015 a 2016.
Otázka: Vo výzve č. 23/PRV/2017 podopatrenie 6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých
poľnohospodárskych podnikov sa v poznámke pod čiarou bod 4 uvádza: Z uvedenej podmienky oprávnenosti
žiadateľa vyplýva, že na podporu nie je oprávnený podnik, ktorý v roku 2017 podal žiadosť o priamu podporu
obsahujúcu aj komodity, ktoré nie sú uvedené v danej tabuľke rozlíšenia. Táto podmienka sa nevzťahuje na roky
2015 a 2016, ktoré sú referenčnými rokmi na preukázanie vykonávania poľnohospodárskej činnosti v zmysle
bodu 2.1.3 výzvy. Oprávneným žiadateľom taktiež nie je poľnohospodársky podnik, ktorého podnikanie v čase
predloženia ŽoNFP zahŕňa aj iné poľnohospodárske komodity, ktoré nie sú uvedené v danej tabuľke rozlíšenia
a/alebo ktorý vykonáva aj inú poľnohospodársku činnosť (napr. poskytovanie služieb v sektore, chov rýb a pod. –
preukazuje sa formou čestného vyhlásenia).
Otázka znie: chovateľ hovädzieho dobytka, alebo oviec, ktorý si v roku 2017 podal žiadosť o priamu podporu
obsahujúcu aj trvalé trávne porasty, kde chová tieto zvieratá nie je oprávnený žiadateľ, lebo trvalé trávne
porasty, alebo iné krmoviny na ornej pôde nie sú uvedené v tabuľke rozlíšenia štandardného výstupu. Ak by to
bolo tak ako je to uvedené vo výzve, kto choval prežúvavce na poľnohospodárskej pôde a požiadal o priamu
podporu v roku 2017 nie je oprávneným žiadateľom
Odpoveď: Z uvedenej podmienky vyplýva, že nie je oprávneným žiadateľom v rámci tejto výzvy, keďže si
„chovateľ“ v roku 2017 podal žiadosť o priamu podporu obsahujúcu komodity, ktoré nie sú uvedené v tabuľke
rozlíšenia ŠV.
Otázka: Žiadateľ hospodáril doteraz iba v klasickej RV, avšak plánoval so začatím pestovania zeleniny v rámci
rozšírenia svojej podnikateľskej činnosti, na čo chcel využiť podporu z podopatrenia 6.3. V roku 2017 žiadal
o priamu podporu iba na komodity, ktoré nie sú uvedené v tabuľke rozlíšenia ŠV. Vyplýva z vyššie uvedeného,
že nie je oprávnený žiadateľ v tejto výzve? Ako sa mal pripraviť na podanie žiadosti pre malý poľnohospodársky
podnik, keď neboli dané podmienky poskytnutia NFP?
Odpoveď: Z vyššie uvedeného vyplýva, že nie je oprávneným žiadateľom v rámci tejto výzvy.



PRÍKLADY DOBREJ PRAXE Z PRV SR 2014 - 2020

Premier Travel, s.r.o. - Podnikateľský inkubátor

6 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
Oblasť 2. Činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori, občania so zníženou
schopnosťou pohybu a spracovanie a uvádzanie na trh produktov, ktorých výstup spracovania nespadá do prílohy
I ZFEÚ vrátane OZE a poskytovania služieb

Fotografia po realizácií projektu; Zdroj: Archív Premier Travel, s.r.o.

Miesto realizácie projektu: Komárno
Schválená výška príspevku z PRV SR 2014 – 2020 (EUR): 857 691,00 €
Špecifickými cieľmi predkladaného projektu sú:
 diverzifikácia hlavných podnikateľských činností žiadateľa a rozšírenie jeho aktivít o prevádzkovanie
podnikateľského inkubátora,
 vytvorenie komplexnej ponuky podnikateľského inkubátora,
 rozvoj nových foriem podnikania a zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov v regióne,
 doplnenie v regióne absentujúcej ponuky služieb reagujúcej na dopyt po podnikateľskom centre,
 tvorba pracovných miest v regióne s vysokou nezamestnanosťou,
 zabezpečenie úspornej prevádzky a minimalizácia odpadov na životné prostredie tak, aby bola prevádzka
dlhodobo udržateľná a ciele mohli byť dosahované dlhodobo.
Predmetom projektu bola stavebná investícia dvojpodlažnej budovy – podnikateľského inkubátora, ktorá
poskytne služby spoločného administratívneho – technického zázemia pre podnikateľov regiónu a vhodným
spôsobom doplní výstavbu v príslušnej lokalite. Tento projekt riešil aj uľahčenie prístupu marginalizovaných
skupín.
Podnikateľský inkubátor má potenciál stať sa regionálnym centrom pre poskytovanie vysokokvalitných služieb
v oblasti technológií a outsourcingu administratívy, čo prispeje k pozdvihnutiu úrovne služieb v Komárne a jeho
okolí, a bude mať pozitívny vplyv na vytváranie pracovných miest a to aj na vysoko kvalifikovaných odvetviach.

Pohľad pred realizáciou projektu; Zdroj: Archív Premier Travel, s.r.o.

Viac informácií o zrealizovanom projekte z PRV SR 2014 – 2020 nájdete na webovej stránke NSRV SR.

KALENDÁR UDALOSTÍ
Dátum

Názov aktivity

Miesto konania

23 Február 2018

Konferencia Vidiek žije!

Pistoriho palác
Bratislava

Čítajte viac...

15 Február 2018

Seminár pre malých a mladých farmárov
„Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný
príspevok a podnikateľského plánu pre výzvy
PRV 2014 - 2020“

Banská Štiavnica.
Banskobystrický kraj

Čítajte viac...

14 - 17 Február 2018

Študijná cesta na medzinárodný veľtrh BIOFACH
2018

Norimberg
Nemecko

Čítajte viac...

07 Február 2018

Informačný seminár: Implementácia,
monitorovanie projektov v rámci PRV SR 2014 2020

Parchovany,
Košický kraj

Čítajte viac...

Čítajte viac...
V mesiacoch február a marec 2018 pripravujeme
 Školenia k ITMS2014+,
 Sociálna inklúzia marginalizovaných skupín obyvateľstva ako súčasť stratégie CLLD,
 Seminár k podopatreniu 6.3 PRV SR 2014 – 2020,
 Informačný seminár pre MAS k implementácii CLLD,
 Seminár pre mladých farmárov z Trenčianskeho kraja,
 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach,
 Klub mladých farmárov,
 Informačný seminár k výzve k podopatreniu 7.2 PRV SR 2014 – 2020 a i.
Čítajte viac...
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