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ZBER A ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ
Indikatívny harmonogram výziev PRV SR 2014 - 2022 na
rok 2022
Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR
zverejnila Indikatívny harmonogram výziev PRV SR
2014-2022 na rok 2022

Vyhodnotenie pripomienok verejnej konzultácie
– podopatrenie 4.2
Národná sieť rozvoja vidieka SR Vám dáva do pozornosti vyhodnotenie verejnej konzultácie k základným parametrom výzvy na podopatrenie 4.2 PRV 2014 - 2022.
Súbežne prebiehala konzultácia aj v Monitorovacom výbore pre
PRV SR 2014 – 2022 a výsledné znenie základných parametrov zohľadňuje aj pripomienky členov Monitorovacieho výboru.
Ďakujeme za Vaše pripomienky!
Vyhodnotenie pripomienok a výsledné dokumenty nájdete TU

Konferencia o budúcnosti Európy

www.nsrv.sk
arvi@arvi.sk
Akademická 4, 949 01 Nitra

Vyjadrite svoj názor na Konferencii o budúcnosti Európy.
Konferencia o budúcnosti Európy predstavuje jedinečnú
a vhodnú príležitosť na diskusiu s občanmi o výzvach a prioritách Európy. Je to miesto, kde sa môžete zamyslieť nad
tým, akú budúcnosť si pre Európsku úniu želáte, a to bez
ohľadu na to, odkiaľ pochádzate alebo čo robíte. Budúcnosť
je vo vašich rukách...
Viac informácií nájdete TU

ZREALIZOVANÉ AKTIVITY NSRV SR
Národná sieť rozvoja vidie-

Ďalšiu vzdelávaciu aktivitou

ka SR zorganizovala v pos-

pod

lednom období viacero

poskytnutia príspevku podo-

vzdelávacích aktivít. Jed-

patrenie 6.1 a podopatrenie

nou z nich bola aktivita

6.3

s názvom Implementácia

NSRV SR zrealizovala dňa

názvom

Centrálna

Podmienky

jednotka

stratégie CLLD v rámci PRV SR 2014 - 2022 a IROP.3., zreali- 7. 9. 2021. Cieľovou skupinou boli potenciálni záujemcovia
zovaná dňa 28. 10. 2021. Cieľovou skupinou boli zástupco- o podopatrenie 6.1 a 6.3 PRV SR 2014 - 2020. Účastníci na
via MAS. Na školení boli odprezentované hlavné témy – pri- školení dostali odpovede na otázky týkajúce sa výziev vy-

delenie dodatočnej výkonnostnej alokácie, financovanie hlásených Miestnymi akčnými skupinami z podopatrenia
Chodu MAS II a následnému prechodu na financovanie Cho- 6.1 a 6.3 PRV SR 2014 - 2020. Otázky zodpovedali priamo
du MAS prostredníctvom PRV SR 2014 – 2022, aktualizácie lektori z RO pre PRV SR a lektori z PPA. Zodpovedané otázstratégií CLLD v rámci PRV a IROP a plány implementácie ky môžete nájsť aj v správe z aktivity na stránke
Intervencie LEADER v programovom období 2023 – 2027. www.nsrv.sk.
Lektormi boli zástupcovia RO pre PRV, RO pre IROP a PPA.

Viac informácií nájdete TU

Sledujte ďalšie pripravované aktivity NSRV SR

INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM
Tvorba pracovných miest pre ľudí so znevýhodnením
EIP-AGRI sa za posledných sedem rokov stali úspešným
nástrojom na premenu inovatívnych nápadov na skutočné
riešenia pre európskych farmárov a lesníkov. Na základe
predbežnej dohody o novej
spoločnej
poľnohospodárskej
politike (2023 – 2027) budú
operačné skupiny a ďalšie inovačné projekty financované EÚ
schopné riešiť ešte širšiu škálu
výziev v poľnohospodárstve,
lesníctve a vidieckych oblastiach vrátane sociálnych inovácií. Vo viac ako 2000 projektoch operačných skupín, ktoré
sa začali od roku 2014, spolupskupiny racovali
farmári,
lesníci,

Poľnohospodárstvo
ponúka
rozmanité
oblasti
aktivít,
a preto je veľmi vhodné na vytváranie pracovných príležitostí na farme,” hovorí Stephan
Beetz,
koordinátor
nemeckej operačnej skupiny
“InnoLAWI”. Tento inovatívny projekt skúmal vidiecke
výzvy a sociálne inovácie
a rozvíjal pracovné príležitosti
pre
ľudí
so
zdravotným
postihnutím v poľnohospodárskom sektore. V rámci projektu bolo ponúknuté inkluzívne
zamestnanie
na
siedmich
pilotných farmách, aby sa spojilo poľnohospodárstvo a sociálna práca.

Projekty

Operačnej

výskumníci, podniky a ďalší
partneri, aby našli riešenia konkrétnych problémov, ktorým
čelí európske poľnohospodárstvo a lesníctvo. Širokým zdieľaním svojich výsledkov v celej
Európe pomohli projekty Operačnej skupiny posilniť inovácie
a výmenu poznatkov v rámci
Spoločnej poľnohospodárskej
politiky (SPP), čím sa sektor stal
udržateľnejším a konkurencieschopnejším. Reformovaná SPP,
ktorá bola predbežne odsúhlasená, má teraz priniesť nové
príležitosti pre operačné skupiny EIP-AGRI a ďalšie inovatívne projekty. Viac informácií
nájdete TU

AKTUALITY MPRV SR
Podpísali sme memorandum o spolupráci v boji proti africkému moru ošípaných
26 november 2021

MPRV SR, Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) a zástupcovia chovateľov ošípaných, spracovateľov bravčového mäsa a zástupcovia obchodu budú
spoločne postupovať a vymieňať si informácie s cieľom zintenzívniť boj proti šíreniu afrického moru ošípaných (AMO).

Európsky týždeň lesov upozorňuje na ich budúcnosť a boj s klimatickou zmenou
24 november 2021

Už po šiesty raz si pripomínane Európsky týždeň lesov, ktorého cieľom je predovšetkým zvyšovať povedomie verejnosti o dôležitosti lesov a lesného hospodárstva
pre spoločnosť. Pri tejto príležitosti minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR (MPRV SR) Samuel Vlčan vyzdvihol jedinečnosť našich lesov, ktoré sú jedným
z najdôležitejších spojencov v boji s klimatickou zmenou.

Minister Samuel Vlčan podpísal zmluvu o spolupráci s Právnickou fakultou
Univerzity Komenského pri efektívnom nastavení pozemkovej legislatívy
19 november 2021

MPRV SR a Právnická fakulta Univerzity Komenského (PF UK) odštartovali podpisom zmluvy spoluprácu na riešení projektu Efektívne pozemkové úpravy. MPRV
SR poskytne fakulte cudzojazyčnú legislatívu aj praktické skúsenosti z realizácie
pozemkovej legislatívy. Fakulta vypracuje analýzu a ministerstvu poskytne výstupy
z projektu v podobe návrhov zlepšení súčasnej legislatívy a potrebnú odbornú spoluprácu. Do projektu sa zapojili aj Úrad pre verejné obstarávanie a Združenie miest
a obcí Slovenska.

Na pôde EÚ sa rokovalo aj o problémoch slovenského vidieka
16 november 2021
Začiatkom týždňa sa v Bruseli uskutočnilo zasadnutie Rady ministrov EÚ pre
poľnohospodárstvo a rybárstvo (AGRIFISH). Slovensko na rokovaniach zastupoval
štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) Milan Kyseľ. V rámci svojho vystúpenia prítomných informoval
o náročnej situácii v sektore bravčového mäsa a o škodách v poľnohospodárstve
spôsobovaných vlkom a medveďom.

Slovensko je siedme v rámci Európy v ukladaní uhlíka v lesoch
16 november 2021

Lesnatosť v Slovenskej republike v roku 2020 dosiahla takmer 45 % územia. To radí
Slovensko na 7. miesto spomedzi štátov Európskej únie. Výmera lesa v SR dosiahla
takmer 2 mil. ha, od roku 1990 sa priemerne každoročne zvyšuje o 993 ha. Vyplýva
to zo Správy o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2020 tzv. Zelená
správa, ktorú poslancom NR SR predstavil minister MPRV SR Samuel Vlčan na
rokovaní Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

AKTUALITY MPRV - pokračovanie
Slovenské potraviny patria medzi Ministri Vlčan a Budaj vyzývajú
najkvalitnejšie
k zodpovednejšej ochrane pôdy
12 november 2021

11 november 2021

Slovenská republika každoročne
predložila Európskemu úradu bezpečnosti potravín (EFSA) správu
o stave reziduálnej kontaminácie
potravín pesticídmi. Cieľom je zabezpečiť dodržiavanie stanovených
hodnôt týchto látok v a na potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu, aby sa minimalizovali riziká
pre spotrebiteľov.

Minister MPRV SR Samuel Vlčan
a minister životného prostredia Ján
Budaj adresovali výzvu popredným
predstaviteľom
Európskej
únie
(EÚ). Dôvodom je zabrániť degradácii a úbytku pôdy a tiež nastaviť
jasné pravidlá ochrany pôdy na celoeurópskej úrovni. Vďaka úsiliu
slovenských ministrov sú pod
výzvou podpísaní aj ďalší 12-ti
európski ministri.

MPRV SR pripravilo ďalší nástroj
na podporu výrobcov slovenských
potravín
10 november 2021

MPRV SR pod vedením ministra
Samuela Vlčana predložilo na rokovanie
Vlády
Slovenskej
republiky,
materiál
„Podporné
opatrenia na spracovanie produktov poľnohospodárskej prvovýroby“. Projekt bol vypracovaný v spolupráci s Ministerstvom financií
Slovenskej republiky.

OZNAMY PPA
PPA ZAČALA VYDÁVAŤ
ROZHODNUTIA K
PRIAMYM PLATBÁM

dieka SR 2014 – 2020, že
zverejnila Príručku pre
žiadateľa o poskytnutie
nenávratného finančného
príspevku z Programu
28. 10. 2021
PPA začala vydávať roz- rozvoja vidieka SR 2014 –
hodnutia
o
vyplácaní 2022, verzia č. 6.
priamych platieb poľnohospodárom. Je dôležité,
aby si žiadatelia kontrolo- PODPORÍME PROJEKvali doručenie rozhodnutí TY ZAMERANÉ NA
prostredníctvom elektroEKOLÓGIU
nických
schránok
26. 11. 2021
a poštou a prevzali ich.
Generálny riaditeľ PPA
Jozef Kiss na online disPríručka pre žiadate- kusii na tému „Ako ustáť
ozajstnú reformu chleboľa o poskytnutie
vého odvetvia“ zdôraznil
nenávratného finanč- potrebu podpory ekolo-

ného príspevku z PRV gických projektov.
SR 2014 – 2022,
verzia č. 6
ZACHOVANIE SIETE
26. 11. 2021
MAS JE PRIORITA
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje
príjemcom
podpory
z Programu rozvoja vi-

Kiss informoval na zasadnutí Predsedníctva ZMOS
prítomných o aktuálnej
situácii v spracovaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre
Miestne akčné skupiny
(MAS), ktoré zabezpečujú
financovanie
projektov
miest a obcí a tiež poľnohospodárov. Ku dňu 23.
11. 2021 bolo 246 zmlúv
podpísaných a zverejnených
v
CRZ
(Centrálnom
registri
zmlúv) v celkovej sume
6 386 996 EUR.

Oznámenie pre žiadateľov vo veci uzatvorenia aplikácie GSAA
pre rok 2021
18. 11. 2021

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje
žiadateľom, že aplikácia
23. 11. 2021
GSAA pre rok 2021 bude
Generálny riaditeľ Pôdo- pre žiadateľov prístupná
hospodárskej platobnej na vykonávanie úprav
agentúry
(PPA)
Jozef hraníc
užívania
(HU)

do 25. 11. 2021 do 08:00
hod.
Uvedený termín
uzatvorenia
aplikácie
GSAA na úpravu HU pre
všetkých žiadateľov je konečný a nebude sa predlžovať vzhľadom na ďalšie
procesy súvisiace so spracovaním jednotných žiadostí na rok 2021 pred
schvaľovaním
platieb
priamych podpôr.

Oznámenie pre žiadateľov o platby na ANC
15. 11. 2021

PPA oznamuje žiadateľom o platby na ANC, že
na základe predbežného
prepočtu dobytčích jednotiek v rámci administratívnej kontroly jednotných žiadostí na rok 2021
zistila podozrenie z neplnenia podmienok zaťaženia. Zoznam dotknutých
žiadateľov je v prílohe
oznámenia.

Príklady dobrej praxe
z PRV SR 2014 - 2020

Modernizácia
pozberovej úpravy
a skladovacích
kapacít a oblasti
odbytu – TURIEC AGRO s.r.o.

Fotografie po realizácii projektu,
Zdroj: TURIEC-AGRO s.r.o.

Predmet realizácie predkladaného
projektu bol zadefinovaný v súlade
s predkladanými cieľmi projektu
ako aj dlhodobou víziou a cieľmi
podniku.

Konkrétne

sa

jednalo

o stavebné úpravy na predajni -

prevádzka Diviaky a obstaranie lin-

Opatrenie 4 / Podopatrenie
4.1 / Oblasť 5. Skladovacie
kapacity a pozberová úprava a oblasť odbytu
Miesto: Trenčiansky kraj,
SR, okres Myjava, obec
Myjava
Žiadateľ: TURIEC - AGRO
s.r.o.

Fotografia po realizácii projektu,
Zdroj: TURIEC-AGRO s.r.o.

ky na čistenie liečivých rastlín. Sta- z hľadiska získania čo najširšieho
vebnými úpravami sa docielili lep- okruhu klientely konečných spotrešie stavebno-technické parametre biteľov, ako aj zlepšenie pracovných
objektu podnikovej predajne Divia- podmienok zamestnancov.
ky, kde žiadateľ predáva vlastné výrobky. Znížili sa prevádzkové náklady, predovšetkým v oblasti zníženia energetickej náročnosti a zní-

ženia energetických strát, zlepšenia
estetického charakteru objektu, ktorý je v prípadne predajne dôležitý

Cieľom projektu bolo realizovanie
investícii do pozberovej úpravy činností produkcie Ostropestreca Mariánskeho

v

podniku

TURIEC-

AGRO s.r.o. obstaraním linky na
sušenie Ostropestreca Mariánskeho.

Schválená výška príspevku
z PRV SR 2014 - 2020 :
99 804,80 €
Viac o projekte nájdete tu

Fotografia po realizácii projektu,
Zdroj: TURIEC-AGRO s.r.o.

