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FAQ K REŠTRUKTURALIZÁCII VINOHRADU

Do uzávierky čísla nám prišla otázka k reštrukturalizáciu vinohradu (text je zverejnený v originálnom znení
autora otázky), na ktoré odpovedáme po konzultácií s PPA:
Otázka žiadateľa: Mám otázku ohľadom oprávnenosti žiadateľa na reštrukturalizáciu vinohradu. Vinohrad má
pridelené registračné číslo na ÚKSÚP. Plocha je vedené v LPIS. V mojom prípade sa jedná o asi 5 rokov
neobrábaný vinohrad zarastený náletovými drevinami. V príručke z minulého roku je uvedené: Systém nepokrýva
bežnú obnovu vinohradov, ktorých prirodzená životnosť sa skončila.
Moja otázka je, či som oprávnený žiadateľ na reštrukturalizáciu vinohradu pre vinársky rok 2018/2019.
Predmetom reštrukturalizácie by bolo vyklčovanie a zmena odrôd.
Odpoveď: V zmysle nariadenia vlády SR č. 83/2017 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej
organizácie trhu s vínom musí žiadateľ, ktorým môže byť iba podnikateľ (PO, FO, alebo SHR) predložiť
na Pôdohospodársku platobnú agentúru (ďalej len „PPA“) kompletnú „Žiadosť o podporu na reštrukturalizáciu
vinohradov“ spolu so všetkými povinnými prílohami najneskôr do 15. mája 2018 (rozhoduje dátum poštovej
pečiatky alebo dátum prijatia žiadosti v podateľni PPA, Hraničná 12, 815 26 Bratislava). Žiadosť podaná po tomto
termíne nebude zo strany PPA akceptovaná. Taktiež nebude akceptovaná žiadosť žiadateľa, ktorý si
v kalendárnom roku 2018 nepodá na príslušnom regionálnom pracovisku PPA Jednotnú žiadosť, kde uvedie
plochy určené na reštrukturalizáciu.
Splnenie jednej z podmienok oprávnenosti žiadateľa podať si žiadosť na reštrukturalizáciu spomínaného
vinohradu závisí od toho, či je vinohrad na ÚKSÚP vedený ako obrábaná, resp. neobrábaná plocha. Pokiaľ
je vinohrad na ÚKSÚP vedený ako obrábaná plocha, je možné požiadať o podporu na reštrukturalizáciu
vinohradov.
PPA schváli žiadosť iba v prípade, že žiadateľ splní všetky podmienky a bude postupovať v zmysle príslušnej
legislatívy EÚ a SR uvedenej v „Príručke pre žiadateľa o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky
rok 2018/2019“.
Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2018/2019 spolu
so spomínanou príručkou a formulármi bude zverejnená na webovom sídle PPA http://www.apa.sk/.



OZNAMY PPA

Oznámenie o zverejnení verzie 3.0 Usmernenia MPRV SR č. 3681/2017-610 k nariadeniu vlády SR č. 75/2015
Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka
23 Apríl 2018
PPA zverejnila Usmernenie MPRV SR č. 3681/2017-610 k nariadeniu vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa
ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka.
Čítajte viac...
Oznámenie pre žiadateľov OP RH 2014 - 2020
23 Apríl 2018
PPA oznamuje, že v rámci výziev OPRH 2014-2020 aktualizuje ku 23.04.2018 voľnú časť indikatívnej alokácie
na jednotlivé výzvy.
Čítajte viac...
Oznámenie o zverejnení Výzvy č. 28/PRV/2018 pre podopatrenie 1.1
20 Apríl 2018
PPA zverejnila Výzvu č. 28/PRV/2018 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu
rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 1.1.
Čítajte viac...
Oznámenie o aktualizácii výziev OP RH
20 Apríl 2018
PPA aktualizovala výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 pre opatrenie: - 2.2.1 Produktívne investície
do akvakultúry (čl. 48.1.a, c, d, f, g, h) a to Výzvu č. OPRH-AKVA-2.2.1-A5-2017-05, Aktivita 5.
Čítajte viac...
Informácie o pôdnych mapách
19 Apríl 2018
Informácie o registri pôdy LPIS sú pre verejnosť dostupné prostredníctvom pôdneho portálu, ktorý prevádzkuje
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy NPPC –
VÚPOP. http://portal.vupop.sk/portal/apps/webappviewer/index.html?id=32beed691b01498d9ebe11bf8f9b7b0
4. Na portáli sú zverejnené informácie o dieloch pôdnych blokov. Žiadatelia o priame podpory identifikujú plochy
vo svojej žiadosti podľa registra LPIS.
Oznámenie pre pestovateľov ozdobnice čínskej
19 Apríl 2018
Pôdohospodárska platobná agentúra ako orgán štátnej správy oznamuje žiadateľom o priame podpory zmenu
v nahlasovaní plodiny ozdobnica čínska pre rok 2018.
Čítajte viac....
OZNAM O BLÍŽIACOM SA UZAVRETÍ VYZVANIA Č. TP-A3-2016-02, AKTIVITA 3
19 Apríl 2018
PPA oznamuje, že z dôvodu blížiaceho sa vyčerpania disponibilnej alokácie pre vyzvanie č. TP-A3-2016-02,
aktivita 3 plánuje ku dňu 31. 5. 2018 vyzvanie na predkladanie ŽoNFP uzavrieť. Po termíne, kedy PPA zverejní
Oznam o uzatvorení vyzvania, nebude možné predkladať ŽoNFP v rámci daného vyzvania.
Čítajte viac...
Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií
18 Apríl 2018
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE:
 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad
plemennej hodnoty hospodárskych zvierať
 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na založenie a vedenie plemennej knihy
a plemenárskej evidencie.
 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov
na výstavách.



INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM
Kŕmenie ošípaných a hydiny: tipy na 100% organickú potravu
Farmy na chov ošípaných a hydiny v EÚ musia svoje zvieratá kŕmiť
100% organickým krmivom. Existovala však výnimka, ktorá
umožňovala menšie množstvo neorganických zložiek v strave, aby
sa zabezpečila správna výživa. Táto výnimka skončila v roku 2016.
Výskumníci z 10 európskych krajín vypracovali odporúčania
prostredníctvom projektu ICOPP o tom, ako zabezpečiť vyváženú
organickú potravu pre zdravé a produktívne zvieratá. Pridávanie
dostatočného množstva bielkovín môže predstavovať problém,
odporúčania s nápadmi na nižší obsah môžete nájsť
v nasledovnom texte.

Pre ošípané môžu tieto alternatívne zdroje proteínu aspoň čiastočne nahradiť bežne používané zdroje
proteínov ako je sójový koláč
 Lúpané semená vičenca a tepelne upravené semená hrachoru siateho: tieto semená môžu byť tiež
použité na kŕmenie ošípaných bez negatívneho vplyvu na ich zdravie a rast;
 Múčka zo slávok by sa mohla použiť ako náhrada rybej múčky v krmivách pre vykrmovanie ošípaných,
ak je jej cena konkurencieschopná a tiež spĺňa hygienické nároky;
 Siláž (napríklad trávna siláž) môže prispieť k dodaniu bielkovín, ak je zozbieraná v počiatočnom štádiu,
seká sa a zmiešava sa s koncentrátmi;
 Osvedčená lucerna (ďatelina) je vhodnou výživou pre výkrm ošípaných.
Vičenec a hrachor siaty môžu produkovať semená i v ťažkých pestovateľských podmienkach, ktoré môžu
v niektorých prípadoch kompenzovať ich relatívne nízku využiteľnosť.
Hydine môžu pomôcť dodať dostatočné množstvo bielkovín nasledujúce odporúčania
Proteín z organicky vyrábaných rias Spirulina môže plne nahradiť proteín z tradičných organických zdrojov
v potrave brojlerov.
 Nízky obsah bielkovín v potrave brojlerov stimuluje kŕmenie, a priame kŕmenie môže významne prispieť
k zásobeniu bielkovín u brojlerov pomaly rastúcich plemien - bez škodlivých účinkov na rastový výkon.
 Rafinácia zložiek na báze rastlín v potrave na obohatenie obsahu o aminokyselinu metionín sa zdá ako
užitočný spôsob dodávania príslušných zdrojov bielkovín pre hydinu, napr. koláč zo slnečnicových
semien.
 Metionín je pre zníženie energetického obsahu v potrave a pri zachovaní pomeru energie dobrým
riešením. Pomer metionínu v potrave je možnosťou splnenia požiadavky na 100% organickej stravy. To
môže byť napríklad relevantné, ak sa do kŕmnej zmesi pre nosnice zahrnie vysokokvalitné krmivo alebo
bylinky.
Projekt ICOPP
Projekt ICOPP – „Improved contribution of local feed to support 100 % organic feed supply to pigs and poultry„
(„Zvýšený podiel lokálnych krmív na podporu 100% dodávok organického krmiva pre ošípané a hydinu“) bol
financovaný z programu CORE-Organic II ERANET. Zúčastnilo sa ho 13 partnerov z nasledujúcich krajín: Dánsko,
Holandsko, Spojené kráľovstvo, Švédsko, Rakúsko, Nemecko, Fínsko, Švajčiarsko, Francúzsko a Litva. Tieto krajiny
majú zastúpenie 85 a 80 percent všetkej európskej produkcie organických ošípaných a hydiny.
Čítajte viac...

ĎALŠIE INOVATÍVNE PRÍKLADY DOBREJ PRAXE



Objednávanie miestnych potravín prostredníctvom sociálnych sietí (0.30 MB, PDF)
Agro-priemyselný odpad vhodný ako organické hnojivo (0.28 MB, PDF)



PRÍKLADY DOBREJ PRAXE Z PRV SR 2014 - 2020

SNED, s.r.o.: Výstavba agroturistického zariadenia
6 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
Oblasť 1. Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou
Miesto realizácie projektu: Hontianske Nemce
Schválená výška príspevku z PRV SR 2014 – 2020: 158 313,77 €

Fotografia pred realizáciou projektu

Fotografie po realizácií projektu; Zdroj: Archív SNED, s.r.o.

Predmetom projektu bola výstavba agroturistického zariadenia. Hlavným cieľom bolo založenie nového podniku
za účelom vykonávania činnosti v rámci agroturistiky a vidieckeho cestovného ruchu.
Spoločnosť SNED, s.r.o. so sídlom v Domaníkoch bola založená v roku 2015. Jej zámerom bolo v rámci rozvoja
vidieckeho cestovného ruchu vybudovanie ubytovacích kapacít a doplnkových služieb ako zdroja pre tvorbu
pridanej hodnoty na vidieku – tvorbu novej zamestnanosti a príjmov.
Uvedenými činnosťami spoločnosť zabezpečí vhodné podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
a agroturistiky, čím sa zvýši atraktivita územia, vytvoria sa podmienky pre doplnkové služby a zvýši sa kvalita
a ponuka komplexných turistických služieb na vidieku.
Viac informácií o zrealizovanom projekte z PRV SR 2014 – 2020 nájdete na webovej stránke NSRV SR.



AKTUALITY MPRV SR

Ministerka Matečná navštívila pekárov a hydinárov, diskutovali o nekalých obchodných praktikách
20 Apríl 2018
S nekalými obchodnými praktikami sa v praxi stretávajú farmári aj potravinári. Agrorezort v snahe vniesť
do systému transparentnosť pripravuje novelu zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch,
ktorých predmetom sú potraviny. Ministerka Gabriela Matečná na túto tému diskutovala so slovenskými
potravinármi v Nitrianskom kraji počas návštevy hydinárne HSH vo Veľkom Záluží a pekárne Penam Slovakia
v Nitre.
Čítajte viac....
Úspechy slovenského predsedníctva sa pretavujú v prospech farmárov do európskej legislatívy
17 Apríl 2018
Dvojročná snaha slovenského agrorezortu zameraná na zlepšenie postavenia farmára v potravinárskododávateľskom reťazci zaznamenala významný úspech. Európska komisia prijala konkrétne kroky v podobe
návrhu novej smernice týkajúcej sa zákazu nekalých obchodných praktík.
Čítajte viac....
V Senici otvorili modernú syráreň
13 Apríl 2018
Pre milovníkov kvalitných slovenských potravín máme dobrú správu. V Senici pribudla nová, moderná výrobňa
syrov spoločnosti Agro Tami. Okrem syrov camembert bude vyrábať aj tvrdé a parené syry a bryndzu.
Čítajte viac....

KALENDÁR UDALOSTÍ
Dátum
09. Máj 2018

Názov aktivity
Farmárske trhy (NSRV SR podporuje farmárov)

Miesto konania
Nitra

Čítajte viac...

27. Apríl 2018
Čítajte viac...

Aplikácia GSAA v praxi

Pruské

Čítajte viac...

V mesiaci máj 2018 pripravujeme
 Školenia k ITMS2014+
 Oslavy Dňa Európy v Bratislave
 Výstava Region Tour Expo 2018
 Inovatívne technológie v projektoch PRV SR 2014 – 2020
 Seminár k aktuálnym možnostiam pre poľnohospodárov, potravinárov a lesohospodárov
 Informačný seminár pre poľnohospodárov
 Informačný seminár pre poľnohospodárov
 Informačný seminár Inovácie, obnoviteľné zdroje energie a podpora marginalizovaných skupín
obyvateľstva v rámci PRV SR 2014 - 2020
Čítajte viac...

 IMPLEMENTÁCIA LEADER/CLLD
Tretie kolo prijímania ŽoNFP v rámci otvorenej výzvy
27/PRV/2018 k podopatreniu 19.4
09 Apríl 2018
Termín uzatvorenia 3. hodnotiaceho kola je v zmysle
výzvy posledný pracovný deň mesiaca, čo je 30.4.2018.
Zároveň Pôdohospodárska platobná agentúra informuje
žiadateľov, že plánovaný termín v zmysle výzvy
27/PRV/2018 k podopatreniu 19.4 ukončenia 4. a 5.
hodnotiaceho kola je:
 termín uzavretia 4. hodnotiaceho kola – 31.5.2018
 termín uzavretia 5. hodnotiaceho kola – 29.6.2018
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.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku na financovanie
implementácie stratégie CLLD
06 Apríl 2018
Dovoľujeme si vám oznámiť, že RO pre IROP vyhlásil
výzvu na implementáciu stratégií MAS.
Čítajte viac...
Prezentácia zo školení k podopatreniu 19.4 PRV SR 2014
– 2020 (výzva č. 27/PRV/2018)
Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti prezentáciu zo
školení k výzve na podopatrenie 19.4 PRV SR 2014 – 2020
(výzva č. 27/PRV/2018) od Riadiaceho orgánu pre PRV SR
2014 – 2020.
 Príprava ŽoNFP v ITMS2014+ (5.20 MB, PDF)
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