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Regionálne antény NSRV SR naďalej uskutočňujú vzdelávacie aktivity
k výzve č. 51/PRV/2021 pre podopatrenie 4.2.
SLEDUJTE náš KALENDÁR AKCIÍ a buďte informovaní včas.
Pozvánka na Klub mladých farmárov - Stredné Slovensko
Združenie mladých farmárov na Slovensku – ASYF v spolupráci s Regionálnymi
anténami Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický a Žilinský kraj
vás pozýva na dvojdňové stretnutie
„Klub mladých farmárov“. Termín
a miesto konania: 04. - 05. marca 2022,
Hotel Smrečina, Párnica

ZBER A ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ
web stránke www.nsrv.sk, v sekcii INFO— FAQ—Často
kladené otázky.
V spomenutej záložke nájdete konktrétne:
FAQ k výzve č. 52/PRV/2022 - Podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
a FAQ k výzve č. 51/PRV/2021 - Podopatrenie 4.2 - Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/
alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov a s ňou súvisiacu Kombinovanú Nomenklatúru, 2022.

Národná sieť rozvoja vidieka SR a jej regionálne antény
zorganizovali niekoľko seminárov zameraných na informácie k výzve č. 51/PRV/2021 pre podopatrenie 4.2
PRV SR 2014 - 2022.
V súvislosti s vyhlasovanými výzvami PRV SR 2014 - 2022
Vám dávame do pozornosti dokumenty s častými otázkami, ktoré žiadatelia pri týchto výzvach majú. Tieto dokumenty boli vypracované alebo skonzultované Sekciou
rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR alebo
PPA. Budú priebežne
aktualizované a dopĺňané o ďalšie informácie, ktoré žiadateľom uľahčia podávanie ŽoNFP.
Nájdete ich na našej

Tematické pracovné skupiny ENRD
Európska sieť pre rozvoj vidieka ENRD práve zakladá tematické pracovné skupiny Uhlíkové poľnohospodárstvo
a Dohody o udržateľnosti v agropotravinárskom dodávateľskom reťazci a hľadá nových členov.
Ak Vás ponuka oslovila, máte možnosť vyjadriť svoj záujem stať sa členom a zúčastniť sa na stretnutiach tematických skupín.
Pre tematickú pracovnú skupinu Uhlíkové poľnohospodárstvo sa môžete registrovať do 28.2.2022 cez registračný formulár.
Pre tematickú pracovnú skupinu Dohody o udržateľnosti
v agropotravinárskom dodávateľskom reťazci je registrácia otvorená do 20.2.2022 registračný formulár dostupný tu.

Sledujte ďalšie pripravované aktivity NSRV SR

AKTIVITY PARTNEROV NSRV SR
Súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAPV

nia 2021 a 2022). Požadované súťažné materiály možno zasielať na adresu: zuzana.holesova@nppc.sk do
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied informu28. 2. 2022. Podrobnosti na SAPV.
je o možnosti zapojenia sa do 18. ročníka Súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAPV za rok 2021. Súťaž
je určená pre vedeckých pracovníkov do 35 rokov pracujúcich v odvetviach pôsobnosti SAPV.

Podmienkou účasti je okrem veku aj zaslanie prihlášky
(vyžiadať na: sekretariat.asapv@gmail.com) a kópie
publikovaného vedeckého článku (s rokom publikova-
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AKTUALITY MPRV SR
Minister Vlčan predstavil Rade ministrov slovenský koncept „Pôda – uhlíková a vodná
banka krajiny“
9. február 2022
Na neformálnom zasadnutí Rady ministrov pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo (AGRIFISH)
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan predstavil slovenský koncept Pôda – uhlíková a vodná banka krajiny. Ako vysvetlil, práve uhlíkové poľnohospodárstvo má potenciál zapojiť poľnohospodárov a lesníkov k dosahovaniu spoločných klimatických cieľov Európskej únie.

Štátny tajomník M. Kováč na konferencii EURÓPA KARPÁT predstavil koncept pôdy ako
uhlíkovej a vodnej banky krajiny
7. február 2022
V poľskom Krasiczyne sa cez víkend uskutočnila konferencia ,,Európa Karpát", na ktorej Slovenskú republiku zastupoval novovymenovaný štátny tajomník MPRV SR Martin Kováč. Podujatie prebiehalo v
zmiešanom formáte (prezenčne/online) za účasti zástupcov krajín karpatského regiónu, vrátane Vyšehradskej skupiny, ako aj predstaviteľov Európskej komisie.

Viac peňazí pre našich potravinárov v novom eurofondovom období
7. február 2022
Tripartita schválila národný Strategický plán (SP) Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na roky
2021-2027. Teraz smeruje na rokovanie Vlády SR. Po zapracovaní pripomienok prináša SP našim potravinárom priemerne 35 miliónov eur ročne na priame podpory. V minulom období to bolo priemerne 31
miliónov eur ročne. Okrem priamej podpory naplánovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR (MPRV SR) ďalších zhruba 100 miliónov eur na investičné i neinvestičné podpory na spracovanie poľnohospodárskych produktov.

Výzva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o udelenie povolenia na novú výsadbu viniča na rok 2022
4. február 2022
MPRV SR zverejnilo Výzvu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na
predkladanie žiadostí o udelenie povolenia na novú výsadbu viniča na rok 2022.

Vidiecka rada vyjadrila podporu ministrovi pôdohospodárstva
4. február 2022
Nová a pripravovaná legislatíva pre poľnohospodárov, ale aj ďalšie aktuálne témy malých a stredných
farmárov dominovali počas stretnutia zástupcov Vidieckej rady na Ministerstve pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR (MPRV SR), na ktorom sa vo štvrtok zúčastnil minister Samuel Vlčan a vedenie agrorezortu.

Chránime slovenských poľnohospodárov a potravinárov počas vlny Omikron
1. február 2022

V súvislosti s aktuálnym vývojom pandemickej situácie ochorenia COVID-19 a šírením variantu Omikron
dnes rokoval krízový štáb (KŠ) Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) za účasti
členov KŠ a prizvaných zástupcov kľúčových rezortných a partnerských organizácií.

Spúšťame výzvu na projekty pre chovateľov a spracovateľov produktov z rýb
1. február 2022

Žiadatelia môžu podávať žiadosti od 28. januára, keď bude výzva zverejnená na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR). Z Operačného programu Rybné hospodárstvo je na ňu vyčlenených viac ako 1 200 000 EUR.
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OZNAMY PPA
Oznámenie pre žiadateľov vo veci predkladania
žiadostí na doplnkovú
vnútroštátnu platbu na
dobytčie jednotky pre
r. 2022
9. 2. 2022

Pôdohospodárska

platobná

agentúra ako orgán štátnej
správy oznamuje podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania pod-

pory

v

poľnohospodárstve

formou prechodných vnútroštátnych platieb v zn. n. p. žiadateľom možnosť predkladania žiadosti o doplnkovú vnút-

roštátnu platbu na dobytčie
jednotky pre r. 2022.

PPA informuje o aktuálnych témach aj prostredníctvom podcastu
4. 2. 2022
Pôdohospodárska
platobná
agentúra (PPA) spúšťa podcast
PPA PODCAST. Reflektuje tak na
nové formy a informačné kanály,
ktoré dokážu efektívne osloviť
poľnohospodárov, lesníkov, vinohradníkov, včelárov, mestá
a obce a tiež širokú verejnosť,
ktorú zaujíma téma poľnohospodárstva.

spolu s príslušným formulárom, o možnosti presun u
d o
v ý z v y
č. 52/PRV/2022. Z informácie
sa dozvedia, aký je postup
a tiež prečo je to pre nich výhodné.

2022 pre: Opatrenie: 4

Výzva na predkladanie
návrhov jednoduchých
a kombinovaných programov na rok 2022 v
rámci
informačných
a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na vnútornom trhu a v tretích krajinách

Aplikácia PPA Katalógu cien

1. 2. 2022

Pôdohospodárska

platobná

agentúra vyzýva na predkla-

m

a

do
j

hmotného

e

t

k

u

Podopatrenie: 4.1 – Podpora
na investície do poľnohospodárskych

podnikov

poľnohospodárskej

techniky,

stavieb a technológií uplatnený

v

rámci

podopatrenia

rámci školského programu
27. 1. 2022
PPA zverejnila Výzvy pre žiadateľov, ktorí v rámci Školského programu dodávajú do
školských

zariadení

mlieko,

mliečne

výrobky,

ovocie

a zeleninu a výrobky z ovocia

4.1 PRV SR 2014-2022 bude a zeleniny.

Školský program je

sprístupnená najneskôr dňom program pomoci na podporu
prijímania ŽoNFP.

dodávania alebo distribúciu

Výzva č. 2 na výber odborných
hodnotiteľov
žiadostí o nenávratný
finančný príspevok predložených pre podopatrenie 8.3

uvedených produktov pre deti

31. 1. 2022

platobná
danie návrhov jednoduchých Pôdohospodárska
a kombinovaných programov agentúra oznamuje záujem-

a žiakov v školách. Je súčasťou
Spoločnej organizácie poľnohospodárskych

trhov

a

je

upravený legislatívou Európskej únie.

Výzva č. 50 nie je zrušená, žiadatelia sa môžu
prehlásiť do novej výzvy

25. 1. 2022
na rok 2022 v rámci informač- com o odborné hodnotenie
Výzva č. 50 /PRV/2020 nie je
ných a propagačných akcií výzvy na predkladanie žiadostí
zrušená. Generálny riaditeľ
týkajúcich sa poľnohospodár- o nenávratný finančný príspeJozef Kiss vyzýva poľnohosposkych výrobkov uskutočňova- vok č. 44/PRV/2019 pre opatdárov, aby sa z nej prehlásili
ných na vnútornom trhu renie 8 – Investície do rozvoja
do aktuálne vyhlásenej výzvy
a v tretích krajinách v lehote lesných oblastí a zlepšenia
č. 4.1. Motivovať ich k tomu
do 21. 4. 2022, 17:00 hod. SEČ. životaschopnosti lesov, podopatrenie 8.3 – Podpora na má zvýšené stropovanie pri
Oznámenie o zverejnení prevenciu škôd v lesoch spô- malých projektoch a tiež rých-

Výzvy č. 52/PRV/2022
pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do
Výzva č. 4.1 je zverejne- poľnohospodárskych
ná, poľnohospodári sa už podnikov
31. 1. 2022
môžu prihlasovať
3. 2. 2022

PPA oznamuje, že zverejnila

PPA v týchto dňoch posiela
poľnohospodárom – žiadateľom
v
rámci
výzvy
č. 50/PRV/2020 - do schránok
na slovensko.sk informáciu,

výzvu
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Investície

–

č.

52/PRV/2022

na

sobených
a

požiarmi lejšie vyplatenie finančných
katastrofami prostriedkov. Preto sa PPA

lesnými

prírodnými

a katastrofickými udalosťami z a riadiaci orgán (MPRV SR)
Programu rozvoja vidieka SR snažili nájsť spôsob, ktorý by
2014 – 2022, že zverejnila Vý- žiadateľov nepoškodil. Tiež
zvu č. 2 na výber odborných aby agentúra túto výzvu ne-

hodnotiteľov žiadostí o nená- musela zrušiť a mohla ju vyvratný finančný príspevok hodnotiť. Najlepším spôso-

predložených bom a zároveň najvýhodnejpre podopatrenie 8.3. Termín ším pre poľnohospodárov je
vratný finančný príspevok
uzavretia výzvy je 15.3.2022. navrhované prehlásenie sa do
z Programu rozvoja vidieka
novej výzvy č. 4.1 pričom poSlovenskej republiky 2014 – PPA zverejnila výzvy v
stup je jednoduchý.
predkladanie žiadostí o nená-

predložených

OZNAMY PPA

Príklady dobrej praxe z PRV SR 2014 - 2020
bou a v jej strede sa vytvorila zelená plocha. Taktiež okolie vydláždenej plochy
bolo upravené zeleňou. V rámci oddychovej zóny boli osadené parkové lavičky v
počte 7 kusov, osadený bol aj odpadkový
kôš a herné prvky v časti určenej na vytvorenie detského ihriska. Zastavaná plocha
oddychovej zóny je 500 m2, spevnená
plocha 310 m2, celková zatrávnená plocha
402 m2.

Zóna pre trávenie
voľného času

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: Košický kraj, SR, okres
Michalovce, obec Palín
Žiadateľ: obec Palín
Schválená výška
z PRV SR 2014
17 750,82 €

príspevku
- 2020:

Fotografia pred realizáciou projektu
Zdroj: obec Palín

Predmetom aktivít projektu bolo vybudovanie oddychovej zóny v centrálnej časti
obce Palín, pre trávenie voľného času.
Realizácia pozostávala z búracích prác
pôvodnej stavby, ktoré žiadateľ vykonal
vo vlastnej réžii. V rámci búracích prác sa
zachovala základová doska, ktorá bola
následne vydláždená protišmykovou dlaž-

Fotografia
po
Zdroj: obec Palín

realizácii

projektu

Viac o projekte nájdete tu.

INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM
Obnova degradovaných lesných plôch
Brassac je 80-hektárová pôvodne uzavretá
lesná oblasť v regióne Occitanie. Pred začatím projektu veľa stromov z tvrdého dreva
chátralo, pretože oblasť bola ťažko dostupná na účely údržby. Vplyv mali aj výdatné
zrážky a znížená biodiverzita v dôsledku
klimatických zmien. Racines de France je

francúzska organizácia, ktorá pracuje na
celosvetových projektoch súvisiacich s obnovou lesov. S tímom lesníckych expertov
odštartovali vo Forêt de Brassac projekt
financovaný regiónom s cieľom obnoviť
jeho pôvodnú slávu a oživiť a vytvoriť nové
lesnícke aktivity.

Viac informácií o projekte nájdete tu.
Lesy boli značne znehodnotené ľudskou
činnosťou a klimatickými zmenami, ale ak
im dáme nový život, ich nespočetné výhody
možno obnoviť. Racines de France pracuje
na ochrane a propagácii hodnoty lesov,
podporuje udržateľné a inkluzívne poľnohospodárstvo a lesníctvo. Ich mottom je
„Stromy sú nevyhnutné pre život na Zemi”.
V súčasnosti majú pilotný projekt vo Forêt
de Brassac na juhu Francúzska na testovanie a vývoj metód obnovy lesa. Forêt de
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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

