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MANUÁL "Späťvzatie Žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok"  
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Akademická 4, 949 01 Nitra 

 

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre Vás pripravila manuál pre žiadateľa 
o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014-2022 "Späťvzatie 
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok". V prípade, ak žiadateľ 
predložil ŽoNFP, ktorú považuje za nesprávnu, resp. žiadateľ z iných 
dôvodov nemá záujem o zahájenie konania o predmetnej ŽoNFP, môže 
požiadať poskytovateľa (PPA) o späťvzatie takejto ŽoNFP.  
Je to v poradí druhý manuál zostavený NSRV SR, ktorý pre žiadateľa 
predstavuje podporný prostriedok pre prácu na e-slovensko.sk. 
Predchádzal mu MANUÁL PRE PRÁCU NA SLOVENSKO.SK: Podávanie 
ŽoNFP - Výzva č. 51/PRV/2021.  

 

Sledujte pripravované aktivity NSRV SR 

v mesiacoch máj a jún 2022. 
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Podopatrenie 16.4 – Podpora spolupráce 
subjektov pri rozvoji krátkych dodávateľských 
reťazcov 

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre 
Prešovský kraj Vás pozýva na informačný 
seminár Podopatrenie 16.4 – Podpora spolupráce 
subjektov pri rozvoji krátkych dodávateľských 
reťazcov. 

Termín a miesto realizácie : 4.5.2022 o 9:00hod., Veľká 
zasadacia miestnosť Úradu PSK, Nám. mieru 2, Prešov 

 

Odborná exkurzia do Maďarska zameraná na 
témy PRV SR 2014 - 2022 

Národná sieť rozvoja vidieka SR pre Košický kraj Vás 
pozýva na Odbornú exkurziu do Maďarska zameraná na 
témy PRV SR 2014 - 2022. 

Termín konania: 06.05.2022, obec Fony, obec Regéc, 
obec Háromhuta, Maďarsko 

Seminár pre malých farmárov ku aktuálnej 
výzve na podopatrenie 6.3 

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre 
Banskobystrický kraj Vás pozýva na Seminár pre malých 
farmárov ku aktuálnej výzve na podopatrenie 6.3. 

 Termín: 12.05.2022 Čas: 08.45 – 16:00 
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  ZBER A ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ  
Dotazníkový prieskum pre Zainteresované 
strany v oblasti rozvoja vidieka  

Vážení aktéri rozvoja vidieka, 
GR AGRI poverilo ADE S.A., CCRI a ÖIR, aby vypracovali 
hodnotiacu štúdiu o príspevku Európskej siete rozvoja 
vidieka (ENRD) a Národných sietí rozvoja vidieka                    
k vykonávaniu politiky rozvoja vidieka EÚ (2014-2020). 
Slovensko bolo vybrané, spoločne s daľšími 6 členskými 
krajinami EU ako prípadová štúdia. 
Cieľom tohto prieskumu je zmapovať predstavy             
a názory Vás a vašej 
organizácie týkajúcich sa 
aktivít národnej siete rozvoja 
vidieka (NSRV), výsledkov jej 
činnosti a ich dopadov. 
Váš názor je dôležitý aj pre 
budúce nasmerovanie činnosti 
sietí na národnej a EU úrovni. 

Vaše odpovede sú anonymné a zaobchádza sa s nimi 
ako     s dôvernými. 
Prosíme vás, aby ste prieskum vyplnili do 20. mája 
2022. 
 

OZNAM O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE 

Agentúra pre rozvoj vidieka (ARVI) oznamuje 
záujemcom o zamestnanie, že od júla 2022 má záujem 
obsadiť voľné pracovné miesto s názvom Referent pre 
Program rozvoja vidieka. 
Termín na zasielanie podkladov do výberového 
konania: 20.6.2022. 
Všetky vyžiadané dokumenty (ako je 
žiadosť,  Životopis, certifikáty a pod.) prosím 
posielajte v elektronickej podobe v zaheslovanom 
dokumente na email arvi@arvi.sk. Heslo pre 
otvorenie dokumentu pošlite na telefónne číslo 
0915701076.   
Podrobnejšie informácie nájdete tu. 

 PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY NSRV SR  

SLEDUJTE náš KALENDÁR AKCIÍ a o konkrétnych termínoch buďte informovaní včas. 
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AKTUALITY MPRV SR 

 

Agrorezort hľadá nového šéfa NPPC 

28. apríl 2022 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) vyhlásilo výberové 
konanie na funkciu generálneho riaditeľa príspevkovej organizácie Národné poľnohospodárske a 
potravinárske centra (NPPC) so sídlom v Lužiankach.  
 

Dobrá správa pre spotrebiteľov: Deklarácia o cenách potravín funguje 

28. apríl 2022  
Deklarácia o cenovej stabilite potravín (podpísaná 11. 3. 2022) funguje. Obchodníci ju dodržiavajú a 
marže v prípade 13-tich základných druhov potravín nezdvíhajú.   

 

Minister Samuel Vlčan podpísal Memorandum o spolupráci so Slovenskou 
poľnohospodárskou univerzitou 

26. apríl 2022  
Významný krok pri budovaní moderného slovenského pôdohospodárstva. Minister pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR (MPRV SR) Samuel Vlčan a rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) 
Klaudia Halászová dnes slávnostne podpísali Memorandum o spolupráci.  
 

Minister Vlčan na stretnutí predstaviteľov vlád Slovenskej republiky a Poľskej republiky 

22. apríl 2022 

Bezpečnosť a kvalita potravín, spolupráca v oblasti cieľov stratégie F2F, opatrenia v súvislosti s 
konfliktom na Ukrajine, ale aj spolupráca v oblasti výskumu a inovácií pre rozvoj potravinových 
systémov a bio-hospodárstva boli témami rokovania ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s 
poľským rezortným partnerom. 
 

Naše lesy predstavujú jedinečné prírodné bohatstvo 

22. apríl 2022 

Lesy nám poskytujú obrovský, nenahraditeľný zdroj energie a zároveň jedinečným spôsobom 
zachovávajú prirodzenú biodiverzitu. Dokážu predchádzať klimatickým zmenám, chránia pôdu aj vodu a 
sú domovom vzácnych druhov rastlín i živočíchov.  
 

 

Konkurencieschopnosť našich potravinárov je receptom na udržateľné ceny potravín 

20. apríl 2022 

Iba zdravá konkurencieschopnosť potravinárov a dostatok potravín na pultoch obchodov dokážu 
zabezpečiť zníženie cien potravín. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel 
Vlčan na New Retail Summite 2022.  

 

Vedenie agrorezortu rokovalo so zástupcami mlynárov a pekárov 

12. apríl 2022 

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) Samuel Vlčan v záujme 
riešenia problému za rokovaním stolom, sa dnes stretol so zástupcami producentov obilia, s mlynármi a 
pekármi.   
 

Agrorezort vyhlasuje výberové konanie na šéfa štátneho podniku LESY SR 

8. apríl 2022 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) vyhlásilo výberové 
konanie na funkciu generálneho riaditeľa štátneho podniku LESY Slovenskej republiky.   
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https://www.mpsr.sk/nase-lesy-predstavuju-jedinecne-prirodne-bohatstvo/52---17680/
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https://www.mpsr.sk/vedenie-agrorezortu-rokovalo-so-zastupcami-mlynarov-a-pekarov/52---17653/
https://www.mpsr.sk/agrorezort-vyhlasuje-vyberove-konanie-na-sefa-statneho-podniku-lesy-sr/52---17649/


Oznámenie k výzve         
č. 51/PRV/2021 

29. 4. 2022 

PPA si dovoľuje upozorniť 
žiadateľov projektových 
p o d p ô r  v o  v ý z v e                     
č. 51/PRV/2021, že v prípade 
ak sa na predkladanú žiadosť 
o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku (ďalej 
l e n  „ Ž o N F P “ ) 
uplatňuje Schéma štátnej 
pomoci na podporu 

i n v e s t í c i í  n a 
spracovanie/uvádzanie na 
trh poľnohospodárskych 
výrobkov (podopatrenie 4.2 

Programu rozvoja vidieka 

SR 2014 – 2022); Číslo schémy: 
SA.63192 (2021/X) v znení 
dodatku č. 1 je zo strany 

žiadateľa nutné ako prílohu 
priložiť na príslušnom hárku 
vyplnenú aj prílohu č. 7 
k ŽoNFP. Bez priloženia 
prílohy č. 7 nie je možné 
ŽoNFP odoslať.  

Oznámenie PPA o pochy-

beniach v rámci VO/O 

25. 4. 2022 

PPA si dovoľuje upozorniť 
ž i a d a t e ľ o v / p r i j í m a t e ľ o v 
projektových podpôr na 
najčastejšie pochybenia 
v rámci VO/O, ktoré PPA 
eviduje pri kontrole 

obstarávania.  

Zverejnenie formulárov k 
predkladaniu žiadostí o 
priame podpory pre 
zvieratá pre rok 2022 vo 
formáte PDF 

21. 4. 2022 

PPA pripravila formuláre 
k výzve na predkladanie 
žiadostí o priame podpory na 

zvieratá na rok 2022 aj vo 

formáte PDF. Žiadatelia môžu 
podávať svoje žiadosti 
elektronicky prostredníctvom 
portálu Slovensko.sk  

Oznamujeme žiadate-

ľom o priame podpory, 
že na webovom sídle 
PPA v sekcii „Formuláre“ 
je zverejnená aktualizá-

cia formuláru „Zápisnica 
vzdanie sa práva na 
odvolanie“ 

19. 4. 2022 

Týmto by sme Vás chceli 
požiadať o využívanie nového 
formulára.  

Oznámenie o zverejnení 
Výzvy č. 55/PRV/2022 
pre podopatrenie 8.5 - 
Investície do rozvoja 
lesných oblastí                  
a zlepšenia životaschop-

nosti lesov 

19. 4. 2022 

P P A  o z n a m u j e ,  ž e 
z v e r e j n i l a  v ý z v u                      
č .  55/PRV/2022 na 
predk ladan ie  ž iadost í             
o nenávratný finančný 
príspevok z Programu rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky 

2014 – 2022. 

Zverejnenie formulárov  
k predkladaniu žiadostí  
o priame podpory na 
lesnícke opatrenia pre 

rok 2022 vo formáte PDF 

13. 4. 2022 

PPA pripravila formuláre k výzve 
na predkladanie žiadostí 
o priame podpory na lesnícke 
opatrenia na rok 2022 aj vo 
formáte PDF. Žiadatelia, ktorí 
majú staršie verzie MS Office, 
alebo disponujú len voľne 
dostupným Office, môžu 
korektne vytlačiť a prípadne aj 
elektronicky vyplniť tieto 
formuláre.  

Poľnohospodári môžu 
žiadať o štátnu pomoc     
v troch nových výzvach  

12. 4. 2022 

PPA zverejnila tri výzvy na 
predk ladan ie  ž iadost í 
o poskytnutie štátnej pomoci. 
V prvej môžu žiadatelia 
predkladať žiadosti na 
založenie a vedenie 
p l e m e n n e j  k n i h y                     

a plemenárskej evidencie, 
v druhej žiadosti na opatrenie 
dotácia na kontrolu 
úžitkovosti ,  testovanie             
a odhad plemennej hodnoty 

a v tretej výzve môžu žiadať   
o dotáciu na odstraňovanie    
a likvidáciu mŕtvych 
hospodárskych zvierat.  

Oznámenie o nevyhlá-

sení výziev na podávanie 
žiadostí na podporné 
opatrenia v sektore 
vinohradníctva a vinár-
stva v rokoch 2022-2023 

11. 4. 2022 

PPA nebude v rokoch 2022-

2023 vydávať výzvy na 
podávanie žiadostí v sektore 
vinohradníctva a vinárstva, 

konkrétne na opatrenia: 
Podpora na investície do 
vinárskych podnikov, na 
reštrukturalizáciu vinohradov, 
na poistenie úrody, na 
propagáciu v členskom a na 
propagáciu v treťom štáte.  

Výzva na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie 
podpory na plnenie 
mimoprodukčných funk-

cií lesov 

8. 4. 2022 

PPA oznamuje oprávneným 
žiadateľom, že zverejnila 
Výzvu na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie 

podpory v zmysle Schémy 

minimálnej pomoci č. DM – 

12/2017.  Výzva je otvorená 
od 08. apríla 2022 do 08. 
júna 2022.   

Usmernenie PPA             
č. 8/2017 k obstarávaniu 
tovarov, stavebných prác 
a služieb financovaných  
z PRV SR 2014 – 2020, 
aktualizácia č. 4 

8. 4. 2022 

Pôdohospodárska platobná 
a g e n t ú r a  o z n a m u j e 
p r í j e m c o m  p o d p o r y                
z Programu rozvoja vidieka SR 

2014 – 2022, že zverejnila 
U s m e r n e n i e 

Pôdohospodárskej platobnej 
agentúry č.  8/2017                  
k obstarávaniu tovarov, 
stavebných prác a služieb 
financovaných z PRV SR 2014 
– 2020, aktualizácia č. 4.  
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https://www.apa.sk/aktuality/ponohospodri-mu-iada-o-ttnu-pomoc-v-troch-novch-vzvach/11415
https://www.apa.sk/aktuality/ponohospodri-mu-iada-o-ttnu-pomoc-v-troch-novch-vzvach/11415
https://www.apa.sk/aktuality/ppa-zana-postupne-posiela-pozastaven-platby/11389
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-nevyhlsen-vziev-na-podvanie-iadost-na-podporn-opatrenia-v-sektore-vinohradnctva-a-vinrstva-v-rokoch-2022-2023/11402
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-nevyhlsen-vziev-na-podvanie-iadost-na-podporn-opatrenia-v-sektore-vinohradnctva-a-vinrstva-v-rokoch-2022-2023/11402
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-nevyhlsen-vziev-na-podvanie-iadost-na-podporn-opatrenia-v-sektore-vinohradnctva-a-vinrstva-v-rokoch-2022-2023/11402
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-nevyhlsen-vziev-na-podvanie-iadost-na-podporn-opatrenia-v-sektore-vinohradnctva-a-vinrstva-v-rokoch-2022-2023/11402
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-nevyhlsen-vziev-na-podvanie-iadost-na-podporn-opatrenia-v-sektore-vinohradnctva-a-vinrstva-v-rokoch-2022-2023/11402
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-nevyhlsen-vziev-na-podvanie-iadost-na-podporn-opatrenia-v-sektore-vinohradnctva-a-vinrstva-v-rokoch-2022-2023/11402
https://www.apa.sk/aktuality/ppa-zana-postupne-posiela-pozastaven-platby/11389
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-podpory-na-plnenie-mimoproduknch-funkci-lesov/11398
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-podpory-na-plnenie-mimoproduknch-funkci-lesov/11398
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-podpory-na-plnenie-mimoproduknch-funkci-lesov/11398
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-podpory-na-plnenie-mimoproduknch-funkci-lesov/11398
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-podpory-na-plnenie-mimoproduknch-funkci-lesov/11398
https://www.apa.sk/aktuality/ppa-zana-postupne-posiela-pozastaven-platby/11389
https://www.apa.sk/aktuality/usmernenie-pdohospodrskej-platobnej-agentry--8-2017-k-obstarvaniu-tovarov-stavebnch-prc-a-sluieb-financovanch-z-prv-sr-2014-2020-aktualizcia--4/11397
https://www.apa.sk/aktuality/usmernenie-pdohospodrskej-platobnej-agentry--8-2017-k-obstarvaniu-tovarov-stavebnch-prc-a-sluieb-financovanch-z-prv-sr-2014-2020-aktualizcia--4/11397
https://www.apa.sk/aktuality/usmernenie-pdohospodrskej-platobnej-agentry--8-2017-k-obstarvaniu-tovarov-stavebnch-prc-a-sluieb-financovanch-z-prv-sr-2014-2020-aktualizcia--4/11397
https://www.apa.sk/aktuality/usmernenie-pdohospodrskej-platobnej-agentry--8-2017-k-obstarvaniu-tovarov-stavebnch-prc-a-sluieb-financovanch-z-prv-sr-2014-2020-aktualizcia--4/11397
https://www.apa.sk/aktuality/usmernenie-pdohospodrskej-platobnej-agentry--8-2017-k-obstarvaniu-tovarov-stavebnch-prc-a-sluieb-financovanch-z-prv-sr-2014-2020-aktualizcia--4/11397
https://www.apa.sk/aktuality/usmernenie-pdohospodrskej-platobnej-agentry--8-2017-k-obstarvaniu-tovarov-stavebnch-prc-a-sluieb-financovanch-z-prv-sr-2014-2020-aktualizcia--4/11397
https://www.apa.sk/aktuality/ppa-zana-postupne-posiela-pozastaven-platby/11389
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Predstavte si, že by ste mohli objaviť 
príbeh za fľašou vína; podrobnosti          
o hrozne, ktoré sa do neho dostalo, ako 
a kde víno bolo vyrobené, histórii 
vinice... Počítačoví experti a vinári           
v Taliansku sa spojili, aby sa to stalo 
realitou.  

Operačná skupina SMA.LA.WI. vyvinula 
inteligentný štítok, ktorý môžete 
skenovať s vaším inteligentným 
telefónom a prečítať si viac                       
o  konkrétnom víne, ktoré kupujete. Ich 
cieľom je pomôcť zaručiť pravosť 
vysokokvalitných talianskych vín Veneto 
posilnením vzťahu dôvery medzi 
výrobcami a spotrebiteľmi.  
Partneri projektu zistili, že spotrebitelia 
sú menej oboznámení s chráneným 
zemepisným označením (CHZO) ako       
u známejšieho chráneného označenia 
pôvodu CHOP. Veneto CHZO vína sú 
často vnímané ako menej prestížne        
a vinárstva sa snažia dať o svojej kvalite 
vedieť. Vína s CHZO sa musia vyrábať      
z hrozna z regiónu. Nie sú však povinné 
dodržiavať žiadne kritériá týkajúce sa 
spôsobu výroby, odrody hrozna alebo 
špecifikácie dozrievania, ale to 
neobmedzuje ich kvalitu alebo tradičné 
hodnoty. Nástroje digitálneho 
marketingu ako inteligentné 
označovanie a QR kódy môžu priniesť 
väčšiu viditeľnosť produktu a zlepšiť 
jeho pozíciu výrobcu                                   
v hodnotovom reťazci.  

Operačnú skupinu SMA.LA.WI. 
koordinuje vinárstvo, ktoré vedú bratia 
Francesco a Michele Monstresorovci. 
Pestujú si vlastné hrozno a vyrábajú, 
uvádzajú na trh a predávajú svoje víno    
v EÚ aj mimo nej. Projekt zahŕňa aj 
Univerzitu vo Verone (odbory 
podnikovej ekonomiky a informatiky)     
a Vignaioli Veneti, družstvo 
vysokokvalitných výrobcov benátskeho 
vína.  
 „Každá fľaša vína je iná, má svoj 
charakter a svoj príbeh. Veríme, že keď 
spotrebitelia kupujú fľašu vína, mali by 
vedieť zistiť územnú hodnotu 
produktov, výrobné procesy, ako aj 
firemné hodnoty a identitu spoločnosti, 
ktorá ich vyrába,” hovorí Michele, 
„spotrebitelia sú čoraz analytickejší        
a chcú vedieť o produktoch, ktoré 
kupujú, nielen o mieste pôvodu, ale aj   
o hodnotách výrobcu.” Takže cieľom 
partnerstva bolo navrhnúť inteligentnú 
značku, ktorá by mohla tieto informácie 
okamžite sprístupniť spotrebiteľovi 
prostredníctvom aplikácie v ich 
smartfónoch, a to nielen požiadavky 
CHZO týkajúce sa toho, čo vína musia 
uvádzať na svojej etikete. Cieľom je 
vytvoriť spojenie so spotrebiteľmi           
a ubezpečiť ich o kvalite a pravosti 
produktu. Rekonštrukciou vzťahov          
v dodávateľskom reťazci je v konečnom 
dôsledku cieľom projektu zmenšiť 
priepasť medzi vínami s CHZO a CHOP. 
„Smart label nielenže prispieva                
k marketingu, ale chráni pred nimi aj 
výrobcu a zákazníka pred podvodným 
konaním. Zvyšuje to sledovateľnosť – 
môžete geolokalizovať výrobu a môžete 
sa dozvedieť o protokoloch spoločnosti 
týkajúcich sa environmentálnej 
udržateľnosti,” vysvetľuje Michele.  

 

 

NSRV SR pre Vás pravidelne prekladá 
Newsletter EIP – AGRI o 
pôdohospodárstve a inováciách. Na 
stiahnutie je dostupný tu . 

INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM  
Inteligentný štítok na budovanie dôvery u spotrebiteľov  

Databázu 
všetkých EIP 
inšpirácií 
dostupných 
v slovenčine 
nájdete tu . 

    Viac o projekte nájdete tu. 

https://www.nsrv.sk/?pl=85
http://www.nsrv.sk/download.php?3581
http://www.nsrv.sk/download.php?3572
https://nsrv.sk/?pl=93
https://nsrv.sk/?pl=93
http://www.nsrv.sk/download.php?3572
http://www.nsrv.sk/download.php?3572
http://www.nsrv.sk/download.php?3572
http://www.nsrv.sk/download.php?3581


Predmetom projektu bola 
výstavba skladovej haly    
a obstaranie technológie 
na triedenie a balenie 
zeleniny a ovocia.  
Projektom plánoval 
žiadateľ o NFP inovovať 
technologické procesy 
zamerané na spracovanie 
produktov rastlinnej 
výroby a uvádzanie na 
trh. Predmetom projektu 
bolo rozšíriť a moder-

nizovať prevádzku             
o inovatívnu technológiu 
a rozšíriť expedičnú halu  
o ďalšiu plochu, ktorá 
napomôže spoločnosti     
k zvýšeniu konkurencie-

schopnosti lepším 
využívaním výrobných 
faktorov a uplatňovaním 
nových technológií            
a inovácií, ako aj 
modernizáciou a ino-

váciou technologického 

vybavenia.  
Dôvodom realizácie 
projektu bola práve 
potreba rozšírenia 
technológií skladovacích  
a spracovateľských za-

riadení o Integrovaný 
systém na automatizáciu 
logistických procesov pri 
spracovaní zeleniny          
a ovocia v dôsledku 
veľkého dopytu. 
Automatizácia a techno-

logická inovácia vytvorili 
možnosti rýchleho 
zvyšovania produktivity 
práce, rastu výroby, 

znižovania vlastných 
nákladov a zlepšovania 
kvality výrobkov a mož-

nosti zvyšovania efektív-

nosti riadenia výroby. 
Modernizovať výrobné 
zariadenie bolo z hľadiska 
zvýšenia konkurencie-

schopnosti a zníženia 
výrobných nákladov 
nevyhnutné.   
Miestom realizácie 
projektu bola obec Zlatná 
na Ostrove. 
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    Viac o projekte nájdete tu. 

INŠPIRÁCIE K 

Zvýšenie efektív-

nosti produkcie v 
družstve 
GreenCoop 
aplikáciou inova-

tívnej technológie 

 

 

Opatrenie 4 / Podopatrenie 
4.2 / Podpora pre investície 
na spracovanie /  
uvádzanie na trh a / alebo 
vývoj poľnohospodárskych 
výrobkov / Oblasť 7B. 
Výroba kŕmnych zmesí       
a ostatné spracovanie 
alebo uvádzanie na trh 
neuvedené v pred-

chádzajúcich bodoch, napr. 
spracovanie medu, 
spracovanie liečivých 
rastlín, osív a sadív a pod.  
 

 

Miesto: Nitriansky kraj, SR, 
okres Komárno, obec 
Zlatná na Ostrove 

 

 

Žiadateľ:  GreenCoop 
družstvo 

 

 

Schválená výška príspevku  
z PRV SR 2014  -  2020:   
99 9634,93 € 

 

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE Z PRV SR 2014-2020 

Fotografie po realizácii 
projektu 

Zdroj: GreenCoop družstvo 

https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2366
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=51&article=2681

