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PROJEKTOVÉ OPATRENIA
PPA je poskytovateľom príspevku projektovo orientovaných opatrení z Európsky
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a zo štátneho rozpočtu SR.

***
PRV SR 2014 – 2020 bol schválený Európskou komisiou dňa 13.2.2015.

***
PPA od začiatku programového obdobia PRV SR 2014 – 2020 ku koncu roka 2018
vyhlásila spolu 31 výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(NFP), z ktorých 9 bolo vyhlásených v roku 2018.

Hlavné priority PRV SR 2014-2020

Prehľad stavu výziev PRV SR 2014 – 2020 v roku 2018
Číslo a názov opatrenia/podopatrenia

Číslo výzvy

Stav výzvy Dátum vyhlásenia výzvy

Dátum uzavretia výzvy Počet prijatých ŽoNFP

1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a
získavania zručností b) vzdelávacie programy
nepresahujúce 18 mesiacov

36/PRV/2018

Otvorená

5.12.2018

28/PRV/2018

Uzavretá

20.4.2018

5.6.2018

31

1.2 – Podpora na demonštračné činnosti a informačné
akcie

34/PRV/2018

Uzavretá

28.6.2018

10.8.2018

18

37/PRV/2018

Otvorená

11.12.2018

2.3 – Podpora na odbornú prípravu poradcov

33/PRV/2018

Uzavretá

11.6.2018

23.7.2018

2

4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych
podnikov - Zavlažovanie

30/PRV/2018

Otvorená

16.7.2018

15.1.2019

N/A

4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych
podnikov - Využívanie OZE, biomasa, založenie
porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých
energetických plodín, investície súvisiace s
energetickým využitím biomasy
19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

29/PRV/2018

Uzavretá

28.05.2018

14.09.2018

11

27/PRV/2018

Otvorená

19.01.2018

16.4 - Podpora na horizontálnu a vertikálnu
spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca
pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských
reťazcov a miestnych trhov a na propagačné činnosti v
miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom krátkych
dodávateľských reťazcov a miestnych trhov

32/PRV/2018

Uzavretá

10.8.2018

N/A

N/A

146
2.11.2018

N/A

PROJEKTOVÉ OPATRENIA
Vyhodnocovanie ŽoNFP

PROJEKTOVÉ OPATRENIA
Vyhodnocovanie ŽoNFP

PROJEKTOVÉ OPATRENIA - Vyhodnocovanie ŽoNFP

PROJEKTOVÉ OPATRENIA
Indikatívny harmonogram výziev PPA na rok 2019 (1/4)
Opatrenie/podopatrenie

Fokusová oblasť

Oprávnení žiadatelia

Dátum
vyhlásenia
výzvy

Opatrenie 1,
podopatrenie 1.1

"Podpora na akcie
odborného vzdelávania a
získavania zručností"

FO a PO s oficiálne zaregistrovaným sídlom na území SR poskytovatelia služieb prenosu vedomostí a zručností- pôsobiace
v oblasti vedy, výskumu a ďalšieho vzdelávania, ktoré majú v
predmete svojej činnosti zapísané vzdelávacie aktivity alebo
poskytovanie informačných aktivít.

február 2019

Opatrenie 1,
podopatrenie 1.1

"Podpora na akcie
odborného vzdelávania a
získavania zručností"
aktivitiy do 18 mesiacov oblasť vzdelávania mladých
poľnohospodárov

FO a PO s oficiálne zaregistrovaným sídlom na území SR poskytovatelia služieb prenosu vedomostí a zručností- pôsobiace
v oblasti vedy, výskumu a ďalšieho vzdelávania, ktoré majú v
predmete svojej činnosti zapísané vzdelávacie aktivity alebo
poskytovanie informačných aktivít.

Opatrenie 2,
podopatrenie 2.1

"Poradenské služby
zamerané na pomoc
poľnohospodárom a
obhospodarovateľom lesa"

Certifikovaní poradcovia, organizácie združujúce certifikovaných
poradcov, resp. spoločnosti a organizácie zamestnávajúce
certifikovaných poradcov spĺňajúcich kritéria odbornosti.
Adresáti poradenstva: poľnohospodári, subjekty lesného
hospodárstva a MSP podnikajúce vo vidieckych oblastiach.

január 2019

február 2019

Dátum
uzavretia
výzvy

PROJEKTOVÉ OPATRENIA
Indikatívny harmonogram výziev PPA na rok 2019 (2/4)
Opatrenie/podopatrenie

Fokusová oblasť

Oprávnení žiadatelia

Dátum
vyhlásenia
výzvy

Dátum
uzavretia výzvy

Opatrenie 4,
podopatrenie 4.1

"Podpora na investície v
poľnohospodárskych
podnikoch" - špecializovaná
rastlinná výroba

FO a PO podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.

február 2019

august 2019

Opatrenie 6,
podopatrenie 6.1

"Podpora na začatie
podnikania mladých
poľnohospodárov"

FO alebo PO podnikajúca v poľnohospodárskej prvovýrobe,
ktorá v čase podania ŽoNFP nemá viac ako 40 rokov.

október 2019

2020

Opatrenie 6,
podopatrenie 6.3

"Pomoc na začatie
podnikateľskej činnosti na
rozvoj malých
poľnohospodárskych
podnikov"

FO a PO podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe,
október 2019

2020

Opatrenie 7,
podopatrenie 7.3

"Budovanie
širokopásmového internetu"

a. Obce vo vidieckych oblastiach do 500 obyv. (vrátane)
definované ako biele miesta z hľadiska pokrytia
širokopásmovým internetom; b. združenia obcí s právnou
subjektivitou (tvorené z obcí do 500 obyv., ktoré sú
definované ako biele miesta z hľadiska pokrytia
širokopásmovým internetom)

apríl 2019

november 2019

PROJEKTOVÉ OPATRENIA
Indikatívny harmonogram výziev PPA na rok 2019 (¾)
Opatrenie/
podopatrenie

Fokusová oblasť

Oprávnení žiadatelia

Dátum
vyhlásenia
výzvy

Dátum
uzavretia
výzvy

Opatrenie 8,
podopatrenie
8.4

"Podpora na obnovu lesov poškodených
lesnými požiarmi a prírodnými
katastrofami a katastrofickými
udalosťami“

1. FO a PO obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkromných vlastníkov a
ich združení alebo obcí a ich združení, alebo cirkvi, ktorej majetok
možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o
jeho správu a nakladanie s ním; alebo štátu

marec 2019

august 2019

Opatrenie 8,
podopatrenie 8.5

"Podpora na investície do zlepšenia
odolnosti a environmentálnej hodnoty
lesných ekosystémov"

1. FO a PO obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkromných vlastníkov a
ich združení alebo obcí a ich združení, alebo cirkvi, ktorej majetok
možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o
jeho správu a nakladanie s ním; alebo štátu2. občianske združenia v
zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov len so súhlasom
obhospodarovateľa lesa daného územia

august 2019

december
2019

Opatrenie 8,
podopatrenie
8.6

"Podpora investícií do lesníckych
technológií a spracovania, do mobilizácie
lesníckych výrobkov a ich uvádzania na
trh"

1. FO a PO (MSP) obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkromných
vlastníkov a ich združení alebo obcí a ich združení, alebo cirkvi, ktorej
majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný,
pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;2. Obce a obecné podniky 3.
MSP poskytujúce služby obhospodarovateľom lesa v bode 1 a 2

február 2019

september
2019

Opatrenie 16,
podopatrenie
16.1

"Zriadenie a prevádzka operačných
skupín EIP"

Najmenej 3 subjekty, ktorých spolupráca je medzi rôznymi aktérmi v
poľnohospodárstve, potravinovom reťazci, v lesnom hospodárstve a
medzi inými aktérmi, ktorí prispievajú k splneniu cieľov Európskeho
inovačného partnerstva pre produktivitu a udržateľnosť v
poľnohospodárstve vrátane medziodvetvových organizácií,
mimovládnych neziskových organizácií a vedecko-výskumných
organizácií

marec 2019

PROJEKTOVÉ OPATRENIA
Indikatívny harmonogram výziev PPA na rok 2019 (4/4)
Opatrenie/podopatrenie

Fokusová oblasť

Oprávnení žiadatelia

Dátum vyhlásenia
výzvy

Opatrenie 16,
podopatrenie 16.2

"Podpora na pilotné
projekty"

Najmenej 3 subjekty, ktorých spolupráca je medzi rôznymi
aktérmi v poľnohospodárstve, potravinovom reťazci, v lesnom
hospodárstve alebo v sektore cestovného ruchu a rozvoji vidieka

marec 2019

Opatrenie 16,
podopatrenie 16.3

"Podpora spolupráce
medzi malými
hospodárskymi
subjektmi

Najmenej 2 subjekty, ktorých spolupráca je medzi rôznymi
aktérmi v poľnohospodárstve, potravinovom reťazci, v lesnom
hospodárstve alebo v sektore cestovného ruchu a rozvoji vidieka
na území EÚ a medzi inými aktérmi, ktorí prispievajú k
splneniu cieľov a priorít politiky rozvoja vidieka vrátane
medziodvetvových organizácií, mimovládnych neziskových
organizácií a vedecko-výskumných organizácií

apríl 2019

Opatrenie 19,
podopatrenie 19.3

"Príprava a vykonávanie
projektov spolupráce
MAS"

Miestna akčná skupina, vybraná RO na implementáciu stratégie
CLLD, ktorá má právnu formu občianskeho združenia v zmysle
zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších
predpisov. Okrem schválených miestnych akčných skupín môže
byť partnerom projektu aj iné verejno-súkromné partnerstvo
pracujúce na princípoch LEADER/CLLD. Partner projektu,
ktorým bude verejno-súkromné partnerstvo pracujúce na
princípoch LEADER/CLLD (bez štatútu MAS) zo SR môže byť
zároveň aj prijímateľom

apríl 2019

Dátum
uzavretia výzvy

september 2019

PROJEKTOVÉ OPATRENIA
po náležitej
administratívnej
Administrovanie
projektových
podpôr,
nedostatky
zistené kontrolou kontrole a kontrole
Hlavné
činnosti pri
administrovaní
PRV SR
2014 – 2020:

na mieste realizácie
projektu

Nedostatky zistené pri kontrole podaných ŽoNFP:
1.Nekompletnosť ŽoNFP pri podaní (chýbajú mnohé povinné prílohy),
2.nedostatky vo vyplňovaní formulára ŽoNFP (chyby v adrese, IČO, OV, NFP atď.),
3.nevypĺňanie povinných polí vo formulári ŽoNFP (podpisy, notárske overenie, kritériá spôsobilosti atď.),
4.nedodržovanie lehôt pri podaní ŽoNFP a/alebo doplnení na výzvu,
5.neukončený proces verejného obstarávania ku dňu odovzdania žiadosti o NFP
6.dopĺňanie príloh s obsahom, ktorý nie je v súlade so ŽoNFP.

PROJEKTOVÉ OPATRENIA

Aktivity
a opatrenia
vykonané
PPA vPRV
roku
Opätovné prehodnotenie
kritizovaných
podopatrení
SR. 2018
 Dopracovanie série manuálov, metodík, príkazných a pokynových listov v súlade s európskou a slovenskou
legislatívou.
 Opätovná kontrola vyhodnotenia tisícov rozpočtov žiadostí o NFP.
 Zavedenie v Európskej únii nevídanú až 100-percentnú finančnú kontrolu na mieste na opatrenia 6.4., 4.1.8
a 4.2. a to pri každej jednej žiadosti o platbu. U ostatných opatrení sa vzorka na kontrolu na mieste vyberá
rizikovou analýzou.
 Od roku 2015 vykonanie v rámci projektových opatrení 3868 kontrol na mieste.
 INFO DEŇ PPA (september 2018) - prezentácia Výzvy č. 30/PRV/2018 – závlahy ako aj celý proces vyhodnocovania
projektov od podania žiadosti o NFP až po vyplatenie žiadosti o platbu.
 Informačné stretnutie PPA v spolupráci so ZMOS pre starostov obcí (august 2018), na ktorom boli vysvetlené
postupy podávania žiadostí o platbu.
 Zmeny v administrovaní Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (OP RH) - všetky
informácie týkajúce sa projektových podpôr v rámci OP RH 2014 – 2020 (výzvy, riadiaca dokumentácia,
usmernenia, aktuality, atď.) vydané, resp. vyhlásené po 1. júli 2018, sú zverejnené výlučne na webovom sídle MPRV
SR.

PROJEKTOVÉ
OPATRENIA
1) Pokračovanie
v zefektívňovaní a zjednodušovaní
Plánprocesov
PPA v oblasti projektov v roku 2019
2) Pokračovanie v zavádzaní kompletnej
elektronizácie, ktorá zabezpečí úplnú digitalizáciu
procesov pre žiadateľov

NEPROJEKTOVÉ OPATRENIA

NEPROJEKTOVÉ OPATRENIA
Platby pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými
osobitnými obmedzeniami (ANC)
Ide o platby pre:
horské oblasti,
oblasti čeliace významným prírodným obmedzeniami,
oblasti postihnuté špecifickými obmedzeniami.


Platba sa poskytuje podľa katastrálnych území zaradených do jednotlivých oblastí,
ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 2 k nariadeniu vlády SR č. 75/2015 Z. z.
Jednou zo základných podmienok je dodržiavanie stanoveného limitu zaťaženia
trvalých trávnych porastov stanoveným počtom dobytčích jednotiek.

NEPROJEKTOVÉ OPATRENIA
Platba v rámci sústavy NATURA 2000
Ide o platby na:
poľnohospodársky pozemok (UEV),
na lesnom pozemku (LEUV).


Platba na poľnohospodársky pozemok sa poskytuje na diel pôdneho bloku poľnohospodárskej
pôdy na územiach európskeho významu nachádzajúceho sa vo 4. a 5. stupni ochrany podľa § 15 a §
16 zákona č. 543/2002 Z. z.

Lesný pozemok musí byť vedený v evidencii lesných pozemkov nachádzajúceho sa v 5. stupni
ochrany podľa § 16 zákona č. 543/2002 Z. z. a to na území európskeho významu alebo mimo
územia európskeho významu. Platba sa neposkytuje na lesný pozemok, na ktorý orgán ochrany
prírody vydal výnimku na výkon činností podľa osobitného predpisu umožňujúci zásah do
lesného porastu a poškodenie pôdneho krytu a vegetačného krytu.

NEPROJEKTOVÉ OPATRENIA
Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie (AEKO)
Ide o platby na:
integrovanú produkciu v ovocinárstve,
integrovanú produkciu v zeleninárstve,
integrovanú produkciu vo vinohradníctve,
multifunkčné okraje polí – biopásy na ornej pôde,
ochranu biotopov prírodných a poloprírodných
trávnych porastov,
ochranu biotopu sysľa pasienkového,
ochranu biotopu dropa fúzatého,
ochranu vodných zdrojov – Chránená vodohospodárska
oblasť Žitný ostrov,
chov a udržanie ohrozených druhov zvierat (AEZ)

Každé z opatrení má stanovené
podmienky, ktoré je potrebné
dodržiavať, ako typ
poľnohospodárskej pôdy, či ide
napr. o ornú pôdu, trvalý trávny
porast s konkrétnym druhom
biotopu, sady, vinohrady,
konkrétne druhy zvierat.
Spoločnou podmienkou je
absolvovanie školiace kurzu
zameraného na správne plnenie
a realizáciu daného opatrenia.

NEPROJEKTOVÉ OPATRENIA
Ekologické poľnohospodárstvo (EKO)
Ide o platby na:
prechod na postupy a metódy ekologického poľnohospodárstva,
 udržanie ekologického poľnohospodárstva
Platbu možno poskytnúť na:
o ornú pôdu
o zeleninu, jahody, liečivé rastliny, koreninové rastliny alebo aromatické rastliny, zemiaky
o ovocné sady intenzívne:
Platba sa rozlišuje podľa štatútu pôdy a to, či je v konverzii
• mladé
(žiadateľ prechádza na systém ekologického
• rodiace
poľnohospodárstva) alebo mimo konverzie (žiadateľ už
hospodári ekologicky).
o ovocné sady ostatné
Základnou podmienkou poskytnutia platby je aj, že
o vinohrady:
poľnohospodárska pôda poľnohospodárskeho podniku je
• mladé
vedená v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby
• rodiace
prípadne registri ovocných sadov alebo vinohradov.
otrvalý trávny porast.

NEPROJEKTOVÉ OPATRENIA
Platby na dobré životné podmienky zvierat (ZPZP)
Ide o platby na:
zlepšenie starostlivosti o dojnice
zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných,
zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení,
zlepšenie životných podmienok v chove hydiny.

Pre poskytnutie platby je o. i. podmienok potrebné dodržať stav zvierat nahlásených
v žiadosti počas celého záväzkového obdobia (1.5. – 30.4.) a podľa typu platby dodržať
ustajňovaciu plochu alebo zaťaženie podlahovej plochy.

NEPROJEKTOVÉ OPATRENIA

Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov (LEKS)
Ide o platby na:
lesnícko-environmentálne záväzky v chránených vtáčích územiach,
lesnícko-environmentálne záväzky v územiach európskeho významu.

Tieto operácie je možné vykonávať na lesných pozemkoch s lesným porastom vedeným v
evidencii lesných pozemkov, na ktorom je zároveň vyhlásené chránené vtáčie územie
(nachádzajú sa na ňom hniezdne lokality vybraných druhov vtákov) alebo sa pozemok
nachádza na území európskeho významu s 3. a 4. stupňom ochrany.

 Dobiehajúca platba pochádzajúca z predchádzajúceho programového obdobia
2007-2013.

NEPROJEKTOVÉ
OPATRENIA
 Ide o podporu na úhradu
straty príjmu z ukončenia poľnohospodárskej činnosti
Platby
prvé zalesnenie
poľnohospodárskej
pôdy
(PZPP)
počasna
15 rokov,
počnúc rokom,
ktorý nasleduje po roku
zalesnenia.

NEPROJEKTOVÉ OPATRENIA
Stav žiadostí pre rok 2018 k 31.12.2018
Podporná
Počet
schéma žiadostí
ANC

5 869

UEV

30

AEKO

1 141

EKO
LEKS

351
116

LUEV

108

PZPP

9

AKZ
ZPZP

264
426

Nahlásená
výmera v ha/
počet DJ
1 160 679,17

Vypočítaná
suma v EUR
64 721 195,87
20 710,52

505,69
165 788,06
158 219,15
25
599,24
17
092,44
64,95

19 618 422,82
17 627 980,59
1 074 872,57
901 626,33
13 720,56

5

1 115 120,00

575,60
391 806,51

26 261 806,10

Počet schválených Schválená suma
žiadostí k
k 31.12.2018 v
31.12.2018
EUR
4 051
39 411 226,78
15

14 729,18

NEPROJEKTOVÉ OPATRENIA
Prijímanie žiadostí na rok 2019
!!! Termín na predkladanie žiadostí oznamuje PPA na svojom webovom sídle,
pričom konečné termíny sú stanovené v zmysle platnej legislatívy!!!
Doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky – od 14.02. do 28.02.2019
Ostatné typy žiadostí do 15. mája + 25 kalendárnych dní (za každý pracovný deň omeškania je sankcia 1 %),
pričom počiatočný termín bude stanovený v závislosti od prípravy LPIS vrátane všetkých externých vrstiev pre rok
2019 a GSAA pre rok 2019 → odporúčame sledovať oznámenia na webovom sídle PPA
Možnosť predkladania žiadostí o zaradenie do nových záväzkov/rozšírenia záväzkov neprojektových
opatrení PRV zverejňuje PPA na svojom webovom sídle v oznámení o predkladaní žiadostí na základe
usmernenia MPRV SR po zohľadnení disponibilných finančných prostriedkov v tom ktorom opatrení.
V roku 2019 bude žiadateľom o AEKO a EKO, ktorí vstúpili do záväzku v roku 2014, umožnené požiadať
o predĺženie svojho záväzku, pričom:
• podmienky predĺžených záväzkov je potrebné realizovať od 01.01.2019;
• žiadosť o platbu na predĺžené záväzky pre rok 2019 sa predkladá v stanovenom termíne; môže sa
vzťahovať len na maximálne plochy uvedené v žiadostiach v roku 2018

NEPROJEKTOVÉ OPATRENIA
Schvaľovanie platieb v roku 2019

NEPROJEKTOVÉ OPATRENIA
Odporúčania PPA

www.apa.sk

Ďakujem za pozornosť

