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PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY NSRV SR
Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozý- pred, v prihlasovacom formulári.
va na online vzdelávaciu aktivitu "Školenie k Výzve č. 51/PRV/2021 pre
podopatrenie 4.2 PRV SR 2014 - 2022".
Termín konania: 31. 01. 2022 o 9.00 hod.
prostredníctvom platformy ZOOM
Prosíme o potvrdenie účasti do 10:00,
dňa 28. 01. 2022 prostredníctvom prihlasovacieho formulára. V prípade záujmu
môžete svoje otázky k výzve uviesť vo-

Vzdelávacie aktivity k výzve č. 51/PRV/2021 pre podopatrenie 4.2 uskutočňujú aj regionálne antény NSRV SR.
SLEDUJTE náš KALENDÁR AKCIÍ a buďte informovaní včas.

ZREALIZOVANÉ AKTIVITY NSRV SR
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre
Prešovský kraj usporiadala v spolupráci s OZ Zvieratá
a ľudia navzájom webinár s názvom Úvod do práce na
Farmách Starostlivosti. Webinár sa uskutočnil dňa
21.12.2021 prostredníctvom video-konferenčnej služby

ZOOM. Webinár nahliadol na farmy starostlivosti ako na
jednu z foriem inovácie v poľnohospodárstve, s dôrazom
na začleňovanie marginalizovaných skupín obyvateľstva.
Centrálna jednotka Národnej siete
rozvoja vidieka SR
pripravila ďalšiu
zo sérii publikácií
prezentujúcich
príklady
dobrej
praxe s názvom
Výber
úspešne
zrealizovaných
projektov PRV SR
2014 - 2020. Prezrite
si
ju
v elektronickej
podobe.

Sledujte ďalšie pripravované aktivity NSRV SR

NSRV SR HĽADÁ
KOLEGU/
KOLEGYŇU
Agentúra pre rozvoj vidieka
(ARVI) oznamuje záujemcom
o zamestnanie, že od marca
2022 má záujem obsadiť voľné
pracovné miesto s názvom Referent pre Program
rozvoja vidieka.
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
0915 701 076.
Termín na zasielanie podkladov do výberového konania: 10. 2. 2022
Pracovná pozícia - informácie
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AKTIVITY PARTNEROV NSRV SR
Výzva Vandrovalo vajce 2022 - 12. ročník

Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku vyhlasuje 12. ročník celoslovenskej prehliadky výrobcov
kraslíc v spolupráci s obcou Štiavnické
Bane, ZO JDS Štiavnické Bane, Centrom EUROPE DIRECT Banskobystrický
región, ktorá sa bude konať od 11.
Posudzovanie inovatívnosti projektov
marca 2022 v kine pri kostole ŠtiavnicNa základe výzvy 51/PRV/2021 na pred- ké Bane 62.
kladanie žiadostí o NFP z PRV SR 2014 –
2020 je NPPC - Výskumný ústav potravinársky kompetentná
organizácia
pre posudzovanie inovatívnosti projektov pre opatrenie 4, podopatrenie 4.2.
Podpora pre investície na spracovanie/
uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.
Komplexné informácie k službe nájdete
tu.

ZREALIZOVANÉ AKTIVITY NSRV SR / AKTIVITY PARTNEROV NSRV SR

AKTUALITY MPRV SR
Spúšťame novú výzvu na projekty pre poľnohospodárov
24. január 2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) spúšťa výzvu 4.1 pre
poľnohospodárov v hodnote 110 miliónov EUR. Informovali o tom na tlačovej konferencii minister Samuel Vlčan (nom. OĽaNO) a generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jozef Kiss.
Minister vyzval poľnohospodárov, aby sa prehlásili z výzvy č. 50/PRV/2020 do novovyhlásenej výzvy.

Verejnosť bude môcť kontrolovať obchod s drevom priamo v aplikácii
20. január 2022
Transparentnosť obchodovania s drevom je jednou z kľúčových úloh reštrukturalizácie štátneho podniku LESY SR, ktorá bola ohlásená koncom minulého roka a vychádza aj z Programového vyhlásenia vlády.

Vláda vymenovala nového štátneho tajomníka MPRV SR
19. január 2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) bude mať nového
štátneho tajomníka. Návrh na rokovanie vlády SR predložil minister Samuel Vlčan. Od 1. februára sa
funkcie ujme Martin Kováč, ktorý strieda na tejto pozícii Milana Kyseľa.

Minister Vlčan v Bruseli rokoval o aktuálnej situácii na trhu a v medzinárodnom obchode
17. január 2022

V pondelok 17.1.2022 sa v Bruseli uskutočnilo prvé zasadnutie Rady ministrov AGRIFISH v rámci francúzskeho predsedníctva. Ministri diskutovali o aktuálnej situácii na trhu, ktorú v súčasnosti ovplyvňujú
najmä vysoké ceny palív a energií, ako aj rekordné ceny krmív.

Do

konca

14. január 2022

marca

môžu

výrobcovia

potravín

registrovať

svoje

produkty

Od začiatku roka 2022 je zriadený Register potravín pre potravinový semafor na účely poskytnutia informácií a podpory predaja vyrábaných potravín. Ide o informačný systém a zároveň marketingový nástroj,
ktorý môže zviditeľniť v ňom registrovaných prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a taktiež môže
podporiť predaj v ňom registrovaných potravín a prispieť k zvýšeniu potravinovej sebestačnosti.

Agrorezort podporil vyše 94 % chovov ošípaných historicky najvyššou sumou
5. január 2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) trvá na tom, že celý proces pri nedávno
realizovanej mimoriadnej dotácii v sektore ošípaných bol správne nastavený. Nedošlo k žiadnemu zásahu, ktorý by spochybňoval objektívnosť celého postupu.

Nová

vyhláška

29. december 2021

o

hospodárskej

úprave

lesov

a

o

ochrane

lesa

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) informuje, že v Zbierke zákonov Slovenskej republiky bola uverejnená vyhláška MPRV SR a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 537/ 2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MPRV SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa v znení vyhlášky č. 15/2015 Z. z., s účinnosťou od 01. januára 2022.

Agrorezort

predstavil

23. december 2021

víziu

moderného

pôdohospodárstva

na

Slovensku

MPRV SR predstavilo Víziu spoločných postupov pri budovaní moderného pôdohospodárstva v horizonte roku 2035. Ide o prvý dokument svojho druhu, ktorý predstavuje víziu na tak dlhé obdobie.
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AKTUALITY MPRV SR

OZNAMY PPA
Nová stratégia MAS zjednoduší a zrýchli procesy
projektových podpôr

agentúra oznamuje žiadateľom,
že dňa 15. decembra 2021 bolo
vydané Vykonávacie rozhodnutie
Komisie, ktorým bol schválený
20. 1. 2022
Ročný pracovný program propaDnešné pravidelné stretnutie
gácie poľnohospodárskych vývedenia Pôdohospodárskej plarobkov na vnútornom trhu
tobnej agentúry (PPA) so zástupa v tretích krajinách na rok 2022.
cami Miestnych akčných skupín
(MAS), Ministerstva pôdohospo- PPA preveruje všetky podárstva a rozvoja vidieka (MPRV dané žiadosti podľa noSR) a Združenia miest a obcí Slo- vých pravidiel
venska (ZMOS) zadefinovalo 14. 1. 2022
potrebu nových pravidiel fungoPôdohospodárska
platobná
vania MAS.
agentúra (PPA) preveruje všetky
Výzva č. 1 na výber od- podané žiadosti podľa nových
pravidiel. Robí tak aj spätne pri
borných hodnotiteľov
už
schválených
žiadostiach
žiadostí o nenávratný
o nenávratný finančný príspevok
finančný príspevok pred(NFP), ktorým bolo pozastavené
ložených pre podopatre- vyplatenie finančných prostriednie 8.4
kov v čase pred získaním trvalej
20. 1. 2022
akreditácie 15. októbra 2021.
Pôdohospodárska
platobná K dnešnému dňu ide o 598 žiaagentúra oznamuje záujemcom dostí o platbu v sume
o odborné hodnotenie výzvy na 79 323 149 EUR.
predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný
príspevok Informačný deň týkajúci
č. 45/PRV/2020 pre opatrenie 8 sa návrhov jedno– Investície do rozvoja lesných duchých a kombinovaoblastí a zlepšenia životaschopných programov na pronosti lesov, podopatrenie 8.4 –
pagáciu poľnohospodárPodpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prí- skych výrobkov na rok
rodnými katastrofami a katastro- 2022
fickými udalosťami z Programu 14.1. 2022
rozvoja vidieka SR 2014 – 2022,
Pôdohospodárska
platobná
že zverejnila Výzvu č. 1 na výber
agentúra oznamuje žiadateľom,
odborných hodnotiteľov žiadostí
že dňa 1. a 2. februára 2022 buo nenávratný finančný príspevok
de v Bruseli usporiadaný Inforpredložených predložených pre
mačný deň týkajúci sa predklapodopatrenie 8.4. Termín uzavdania návrhov jednoduchých
retia výzvy je 28.2.2022.
programov a kombinovaných
Ročný pracovný program programov na propagáciu poľnopropagácie poľnohospo- hospodárskych výrobkov na rok
2022 v rámci informačných a
dárskych výrobkov na
propagačných akcií poľnohosporok 2022
dárskych
výrobkov
17. 1. 2022
na vnútornom trhu a v tretích
Pôdohospodárska
platobná
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krajinách.

renie: 4.2 – Podpora pre inves-

Žiadatelia môžu predkladať svoje žiadosti k výzve
na projekty potravinárov

tície na spracovanie / uvádza-

13. 1. 2022

Žiadatelia o projektové podpory
môžu od dnešnej polnoci až do
31. marca 2022 v rámci Výzvy
č. 51 podopatrenie 4.2: Podpora
pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo
vývoj poľnohospodárskych produktov predkladať svoje žiadosti
elektronickou formou.

nie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
Výzva aktualizovaná 07.01.2022
– Aktualizáciu č. 1 nájdete tu.

PPA v roku 2021
Personálna agenda
30. 12. 2021
K dnešnému dňu má Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) 639 aktívnych zamestnancov (ďalších 61 je na

materskej, má služobné alebo

Usmernenie Pôdohosporodičovské
voľno,
príp.
dárskej platobnej agenz iného dôvodu je neaktívtúry č. 8/2017 k obstaránych). Od 1.júla 2021 je genevaniu tovarov, stavebrálnym riaditeľom platobnej
ných prác a služieb finan- agentúry Jozef Kiss.
covaných z PRV SR 2014
– 2020, aktualizácia č. 3, PPA poslala v decembri
na účty poľnohospodádodatok č. 2
rov takmer 391 miliónov
13. 1. 202
Pôdohospodárska
platobná EUR
agentúra oznamuje príjemcom
podpory z Programu rozvoja
vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej
agentúry
č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb
financovaných z PRV SR 2014 –
2020, aktualizácia č. 3 vo verzii
dodatku č. 2.

Aktualizácia č. 1 výzvy
č. 51/PRV/2021
8. 1. 2022

23. 12. 2021
K dnešnému dňu má Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) 639 aktívnych zamestnancov (ďalších 61 je na
materskej, má služobné alebo
rodičovské

voľno,

príp.

z iného dôvodu je neaktívnych). Od 1. júla 2021 je generálnym riaditeľom platobnej
agentúry Jozef Kiss.

Práca s JOSEPHINE pre

Pôdohospodárska
platobná
potreby výzvy 4.2 v kocagentúra oznamuje príjemcom
ke
podpory z Programu rozvoja
vidieka SR 2014 – 2022, že aktu- 22. 12. 2021
alizovala na webovom sídle Videonávod pre prácu so softPPA, Výzvu č. 51/PRV/2021 pre vérom JOSEPHINE nájdete tu.
opatrenie: 4 – Investície do
hmotného majetku, podopat-

OZNAMY PPA

Príklady dobrej praxe z PRV SR 2014 - 2020
Amfiteáter Vyšná Olšava

Výstavba Amfiteátra je zrealizovaná
v centrálnej časti obce. V rámci výstavby
sa zrealizovalo vybudovanie krytého
pódia a otvoreného hľadiska pre spoločenské akcie, úprava trávnatej plochy
s výsadbou novej zelene, spevnené plochy zo zámkovej dlažby a výsadba listnatých drevín.

Opatrenie 7 / Podopatrenie
7.4 / Podpora na investície do
vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Miesto: Prešovský kraj, SR,
okres Stropkov, obec Olšava
Žiadateľ: obec Olšava
Schválená výška
z PRV SR 2014
144 007,85 €

príspevku
- 2020:

Fotografia
po
realizácii
Zdroj: obec Olšava

projektu

Predmetom projektu bola výstavba nového
Amfiteátra v obci Vyšná Olšava, ktorého
účelom je umožnenie realizácie kultúrnych
aktivít, zlepšenie kvality života a rozvoj kultúrneho vyžitia obyvateľov obce ako aj detí
miestnej MŠ a ZŠ.

Fotografia pred realizáciou projektu
Zdroj: obec Olšava

Viac o projekte nájdete tu.

INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM
Ako predchádzať plytvaniu vodou pomocou
bezdrôtových technológií
Projekt SmartLand v Južnom Tirolsku, severnom Taliansku, má za cieľ zvýšiť efektivitu
využívania vody v poľnohospodárstve vytvorením siete medzi farmármi, výskumnými subjektmi a podnikateľmi z oblasti IoT
(internet vecí). Cieľom je optimalizácia zavlažovacích postupov prostredníctvom siete
pôdnych senzorov, ktoré neustále merajú
dostupnosť vody pre rastliny, čo by mohlo
predstavovať riešenie problému zmenšujúcich sa vodných zdrojov v súvislosti s otáz-
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NSRV SR pre Vás pravidelne prekladá
Newsletter EIP – AGRI o pôdohospodárstve
„Nie je to len o tom, ako dnes definujeme a inováciách. Na stiahnutie je dostupný tu .
udržateľné poľnohospodárske postupy; ide
o to, ako si predstavujeme poľnohospodárstvo v budúcnosti,” povedal jeden z výskumníkov z pracovnej skupiny SmartLand.
kou klimatických zmien.

Viac informácií o projekte nájdete tu.

Databázu
všetkých EIP
inšpirácií
dostupných
v slovenčine
nájdete tu .

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE Z PRV SR 2014 - 2020 / INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM

Príklad
dobrej
praxe
ZBER
A ŠÍRENIE
INFORMÁCIÍ

Fotografie po realizácii
Zdroj: obec Vrícko

projektu,

Fotografia po realizácii projektu,
Zdroj: obec Vrícko

Fotografia po realizácii projektu,
Zdroj: obec Vrícko
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ZBER A ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

