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FAQ K VÝZVE Č.27/PRV/2018

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti FAQ k výzve na podopatrenie 19.4 PRV SR 2014 – 2020 a Prezentáciu zo
školení k podopatreniu 19.4 PRV SR 2014 – 2020 (výzva č. 27/PRV/2018) od Riadiaceho orgánu pre PRV SR 2014
– 2020.
Do uzávierky čísla nám prišli ďalšie otázky (text otázok je zverejnený v originálnom znení autora otázky), na ktoré
odpovedáme:
1. Otázka: MAS si sumu animácií v súvislosti so základnou alokáciou naplánovala v max. pomere 15 - 25%
z chodu MAS a animácií (ktoré sú max. 20% z implementácie stratégie), podľa výšky alokácie uvedenej
v Rozhodnutí PPA. Ak si MAS v rámci stratégie CLLD pri dodatočnej alokácii naplánovala nižšie percentá
týchto pomerov, má do ŽoNFP v podopatrení 19.4 uvádzať tieto prepočty podľa svojho nastavenia stratégie
pri dodatočnej alokácii (napr. 15% z chodu MAS a animácií, ktoré sú v dodatočnej alokácii iba vo výške 10%
z implementácie)?
Odpoveď: MAS do ŽoNFP pri podopatrení 19.4 musí vychádzať zo svojej stratégie, ak plánovala v stratégii
nižšie percento voči implementácii, tak ho musí dať aj do žiadosti v rámci podopatrenia 19.4 PRV SR 2014 2020.
2. Otázka: na školeniach pre MAS bolo povedané, že v ŽoNFP v ITMS sa v bode 15. Čestné prehlásenie (ČP)
v druhej časti ČP sa bude dať táto časť upravovať. Žiaľ ČP je na tvrdo a nedá sa v ňom nič upraviť. Mne sa
jedná hlavne o vzťahuje/nevzťahuje povinnosť registrácie v registri partnerov....... sa nedá preškrtnúť, ani
odstrániť nesprávne slovíčko. Žiaľ ČP musíme vytlačiť tak, ako je uvedené v žiadosti.
Odpoveď: do uzavretia prvého hodnotiaceho kola výzvy č. 27/PRV/2018, t.j. do 28.02.2018, sa nebude meniť
forma Čestného prehlásenia (ČP) v ITMS2014+ aj z dôvodu, že už boli podané žiadosti aj skôr a nie je vhodné
miešať formy ČP v rámci jedného kola. Ale ako sme avizovali počas prednášok, chceme, aby žiadateľ mal
možnosť výberu, či sa naňho vzťahuje/nevzťahuje povinnosť registrácie. Niekoľko riešení je prichystaných.
Dňa 01.03.2018 sa rozhodneme, ktoré z riešení bude nasadené do ITMS2014+ od nového hodnotiaceho kola.
V každom prípade budeme o zmene v ČP informovať cez CJ NSRV SR (http://www.nsrv.sk).
3. Otázka: V tabuľkách schváleného akčného plánu pri podopatrení 19.4 Podpora na prevádzkové náklady
a oživenie si MAS omylom uviedla spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške 5%. Otázka je, či teraz
v rámci výzva č. 27/PRV/2018 má tiež tam dať spolufinancovanie z vlastných zdrojov, alebo si budú môcť
toto upraviť v súvislosti s úpravou akčného plánu.
Odpoveď: V rámci PRV nie je spolufinancovanie. Je 100%. ale keď si to tam dali musia dodržať.
Čítajte viac...



OZNAMY PPA

Disponibilné finančné prostriedky v rámci výziev OP
Rybné hospodárstvo 2014-2020
23 Február 2018
PPA oznamuje, že v rámci jednotlivých výziev OP RH
2014-2020 bude priebežne aktualizovať voľnú časť
indikatívnej alokácie na jednotlivé výzvy, aby sa mohli
žiadatelia efektívne rozhodovať pri predkladaní ŽoNFP.
Túto informáciu žiadatelia nájdu v časti: PPA / Podpory
/ Projektové podpory / OP RH 2014 - 2020 / Výzvy na
predkladanie ŽoNFP / Disponibilné finančné
prostriedky v rámci výziev OP RH 2014 - 2020
Čítajte viac...
Upozornenie na končiaci sa termín podávania žiadostí
o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie
jednotky na rok 2018
23 Február 2018
PPA upozorňuje žiadateľov, že v zmysle nariadenia
vlády SR č. 24/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z.
o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych
platieb v znení neskorších predpisov, je určený termín
na podávanie žiadostí o poskytnutie doplnkovej
vnútroštátnej platby na dobytčie jednotky do 28.
februára. Z uvedeného dôvodu PPA upozorňuje
žiadateľov, že žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu
platbu na dobytčie jednotky na rok 2018 sa podávajú
do 28. februára 2018, na žiadosti predložené po tomto
termíne sa neprihliada.
Čítajte viac...
Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na
podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a
obchodovaní s včelími produktmi pre ročný program
2017/2018.
21 Február 2018
Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na
podporu zlepšenia podmienok pri produkcii
a obchodovaní s včelími produktmi pre ročný program
2017/2018.
Čítajte viac...



AKTUALITY MPRV SR

Väčšina poľnohospodárov považuje svoje
produkty za konkurencieschopné v zahraničí
23 Február 2018
Do zahraničia aktuálne exportuje menej než
polovica slovenských poľnohospodárov. Deväť
z desiatich poľnohospodárskych firiem, ktoré
svoje
produkty
neexportujú,
je
však
presvedčených o tom, že sú dostatočne kvalitné
a konkurencieschopné aj pre zahraničné trhy.
Za najperspektívnejšiu destináciu pre export je
slovenskými poľnohospodármi považovaná Česká
republika a Poľsko.
Čítajte viac ...
Na svetovej výstave Gulfood prvýkrát aj
slovenskí potravinári
22 Február 2018
GULFOOD DUBAI je najväčšia prezentačná
a kontraktačná výstava potravín a nápojov na
svete. Tento rok sa po prvý krát v histórii na ňom
prezentovali aj slovenskí výrobcovia potravín
a nápojov. Vyvrcholením podnikateľskej misie pod
vedením podpredsedníčky vlády a ministerky
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela
Matečná bolo rokovanie s podpredsedom vlády
a členom kráľovskej rodiny Spojených arabských
emirátov.
Čítajte viac ...
Matečná presvedčila vládu, že zviera nie je vec
21 Február 2018
Vláda schválila novelu zákona o veterinárnej
starostlivosti z dielne MPRV SR. Komplexný zákon
prináša aj zmeny aj v občianskom zákonníku.
Zviera už viac nebude vecou, pribudnú systémové
opatrenia proti množiteľom psov, povinné
čipovanie psov i opatrenia proti týraniu zvierat.
Rezort novelou rieši aj aktuálne témy, ako sú
trávenie zvierat na sídliskách a cirkusy.
Čítajte viac ...
Počet vinohradníckych obcí stúpne, budeme ich
mať dvakrát viac ako Česi
19 Február 2018
MPRV SR reaguje na rastúci záujem o vinárstvo
a vinohradníctvo na Slovensku a rozširuje počet
vinohradníckych obcí o 199. Ide o obce, ktoré
patria do zemepisných oblastí vymedzených
v špecifikácii vín s chráneným označením pôvodu.
Po finálnych úpravách tak počet vinohradníckych
obcí stúpne na 702.
Čítajte viac ...



PRÍKLADY DOBREJ PRAXE Z PRV SR 2014 - 2020

AGRO MERNÍK, s.r.o.

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 AGRO MERNÍK, s.r.o.

Miesto realizácie projektu: Vranov nad Topľou, Merník
Schválená výška príspevku z PRV SR 2014 – 2020 (EUR): 132 610,40 €
Predmetom projektu v spoločnosti AGRO MERNÍK, s.r.o. je rozšíriť svoje služby aj o aktivity spojené s chovom
koní, hipoterapiou a zrevitalizovať časť nevyužitých priestorov hospodárskeho dvora.
V rámci danej oblasti sa projekt zameriava na terapie ako hipoterapia, animoterapia, lesná pedagogika a pod.,
ktoré prispievajú k rekonvalescencii, lepšiemu začleneniu do spoločenského života, zvýšeniu motoriky cieľovej
skupiny. Dané cieľové skupiny - deti, seniori, občania so zníženou schopnosťou pohybu, budú mať možnosť naučiť
sa manipulácii s koňmi, jazde na koni, absolvovať hipoterapiu, animoterapiu, lesnú pedagogiku (okružná trasa až
k vodnej nádrži Domaša) pod dohľadom školeného trénera. Tento projekt riešil aj uľahčenie prístupu
marginalizovaných skupín.
Účelom realizácie projektu je osloviť centrum voľného času pre deti, mládež a seniorov, detské integračné
centrum, denné centrá pre seniorov, ďalšie centrá a organizácie zaoberajúcimi sa prácou s občanmi so zníženou
schopnosťou pohybu.
Viac informácií o zrealizovanom projekte PRV SR 2014 – 2020 nájdete na stránke NSRV SR:
http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=105

KALENDÁR UDALOSTÍ
V mesiacoch marec a apríl 2018 pripravujeme
 Školenia k ITMS2014+,
 Školenia ku GSAA,
 Seminár pre mladých farmárov
z Trenčianskeho kraja,
 Základné služby a obnova dedín vo
vidieckych oblastiach,
 Informačný seminár k výzve k podopatreniu
7.2 PRV SR 2014 – 2020,
 III. Dunajskostredský klobásový festival – trh
regionálnych produktov a i.
Čítajte viac...



VYDÁVA

Agentúra pre rozvoj vidieka
hostiteľský orgán jednotky Národnej siete rozvoja
vidieka SR
Akademická 4, 949 01 Nitra
arvi@arvi.sk
Ďalšie informácie nájdete aj v našom občasníku
SPRAVODAJCA NSRV.
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