
Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 s dôrazom na vidiecky cestovný 
ruch, pripravované výzvy

 Seminár 12. 10. 2016 - Hokovce



Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 
2020

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR

Alokácia: 2 078 982 018,25
 (po 1. mod. 2 098 998 307, 00 EUR)



Podopatrenia  PRV SR 2014 – 2020 prispievajúce k 
rozvoju cestovného ruchu:

• 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
• 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov 

infraštruktúr malých rozmerov vrátene investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor 
energie

• 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych 
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej 
infraštruktúry

• 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do 
turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

• 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných 
ekosystémov

• 16.3 – Spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizácii spoločných 
pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení a zdrojov a pri rozvoji služieb v oblasti 
cestovného ruchu/ich uvádzania na trh. 

• Opatrenie 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER



6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

Opis operácie:
 Činnosť 1: činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané na vytváranie podmienok 

pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie 
konferenčných priestorov.

         Oprávnená je výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, 
ako aj nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie s kapacitou 5 – 30 lôžok, v nadväznosti na vytvorenie alebo 
modernizáciu areálu na rozvoj rekreačných a relaxačných činností. 

 Činnosť 2: činnosti spojené s poskytovaním služieb pre  deti, seniorov a občanov so zníženou schopnosťou 
pohybu. V rámci tejto oblasti je možné sa zamerať aj na terapie (hipoterapia, animoterapia), lesnú pedagogiku a 
pod., ktoré prispievajú k rekonvalescencii, lepšiemu začleneniu do spoločenského života a zvýšeniu motoriky 
cieľovej skupiny. 

 Činnosť 3: spracovanie a uvádzanie na trh produktov.

Príjemca pomoci:
Činnosť 1 a 2: Mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach. 
Činnosť 1 až 3: 
 FO a PO podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby. 
 mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach  obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: súkromných 

vlastníkov a ich združení; obcí a ich združení; Cirkvi.
 mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb 

(akvakultúry).

Výzva na podopatrenie 6.4 bola vyhlásená 19. 06. 2015 a prijímanie žiadostí o NFP bolo od 10. 09. 2015 do 
21. 09. 2015. K 07. 10. 2016 bolo schválených 164 projektov v celkovej sume 100 495 609 Eur.  



7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých 
druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátene investícií do energie z 
obnoviteľných zdrojov a úspor energie

V rámci podopatrenia bude podporená:
 výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd;
 výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových 

zastávok, výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní. V 
prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že 
prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a 
širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho 
cestovného ruchu a pod.);

 zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.

Príjemca pomoci:
 obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);
 pri investíciách do kanalizácií a ČOV - obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane) s 

výnimkou obcí, ktoré sú súčasťou aglomerácie nad 2 000 EO, ako aj aglomerácie pod 2 000 EO, ktorá zasahuje do 
chránených vodohospodárskych oblastí;

 združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane)).

Výzva na podopatrenie 7.2 bola vyhlásená 27. 10. 2015 a prijímanie žiadostí o NFP bolo od 01. 02. 2016 do 
09. 03. 2016. 



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

Podpora je zameraná investície súvisiace s:
  vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. 

výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie 
nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych 
domov;

 zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich 
okolia;

 zvyšovaním kvality života obyvateľov –odstraňovanie divokých skládok, odpadov;
 zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových systémov a 

iných bezpečnostných prvkov);
 vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci, 

výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.;
 využívaním OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie, ako súčasť investícií do miestnych služieb.

Príjemca pomoci:
 obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);
 združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane)).

Výzva na podopatrenie 7.4 bola vyhlásená 27. 10. 2015 a prijímanie žiadostí o NFP bolo od 18. 01. 2016 do 23. 03. 
2016. Dňa 10. 10. 2016 bola táto výzvy zrušená v súlade so Systémom riadenia PRV SR 2014 – 2020. 



7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do 
turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Podpora je zameraná na:
 investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, 

bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a 
zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.;

 investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na 
verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy 
a pod.;

 budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, 
budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba 
vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických 
trasách a pod.   

Príjemca pomoci:
 obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);
 združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane)).

Výzva na podopatrenie 7.5 bola vyhlásená 27. 10. 2015 a prijímanie žiadostí o NFP bolo od 28. 03. 2016 do 
06. 04. 2016. 



8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty 
lesných ekosystémov

Opis operácie:
 Činnosť 1: umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia;
 Činnosť 2: budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch (náučné 

a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá a pod.;
 Činnosť 3: zlepšenie hniezdnych príležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesných 

ekosystémov;
 Činnosť 4: vypracovanie Programov starostlivosti o les pre trvalo udržateľné obhospodarovanie ochranných lesov, 

lesov osobitného určenia a hospodárskych lesov, s výnimkou hospodárskych lesov, ktoré sú funkčne klasifikované 
ako typ produkčný (primárnou funkciou je produkcia dreva). 

Príjemca pomoci:
 Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:
 súkromných vlastníkov a ich združení; obcí a ich združení; cirkvi
 štátu (LESY SR, š.p.; Štátne lesy TANAP-u; Lesopoľnohospodársky majetokUlič, š.p.).
 Občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov len so súhlasom obhospodarovateľa 

lesa daného územia;
 v prípade vypracovania plánov lesného hospodárstva len MPRV SR alebo ňou poverená inštitúcia zabezpečením 

vypracovania Programov starostlivosti o les, ktorou môžu byť LESY SR, š.p. alebo NLC vo Zvolene.

Výzva na podopatrenie 8.5 bola vyhlásená 02. 11. 2015 a prijímanie žiadostí o NFP bolo od 30. 11. 2015 do 11. 12. 
2016.  Výzva bola určená len pre činnosť 4.



16.3 – Spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizácii spoločných 
pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení a zdrojov a pri rozvoji 
služieb v oblasti cestovného ruchu/ich uvádzania na trh. 

Podporená bude spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi v odvetví poľnohospodárstva, potravinovom 
reťazci, sektore lesného hospodárstva a v sektore cestovného ruchu pri organizácii spoločných pracovných procesov, 
spoločnom využívaní zariadení a zdrojov a pri rozvoji služieb a marketingu v oblasti cestovného ruchu. Cieľom je 
prostredníctvom spolupráce zvýšiť efektivitu vykonávaných činností.

Príjemca pomoci: Najmenej 5 subjektov, 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 výskumných organizácií.

Malý hospodársky subjekt: je mikropodnik, ako je vymedzený v odporúčaní Komisie 2003/361/ES (t.j. podnik, ktorý 
zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo ročná bilančná hodnota nepresahuje 2 milióny EUR), 
alebo fyzická osoba nezapojená do hospodárskej činnosti v momente podávania žiadosti o podporu.

Oprávnené náklady:
• náklady na štúdie o príslušnej oblasti, realizačné štúdie a vypracovanie podnikateľského plánu alebo inej stratégie 

miestneho rozvoja;
• Náklady na oživenie príslušnej oblasti s cieľom zabezpečiť uskutočniteľnosť kolektívneho územného projektu
• Prevádzkové náklady na spoluprácu
• Priame náklady na konkrétne projekty spojené s vykonávaním podnikateľského plánu, plánu v oblasti životného 

prostredia, alebo na iné činnosti zamerané na inovácie, vrátane testovania, resp. nevyhnutných investičných 
nákladov.

Výzva na podopatrenie 16.3 je podľa indikatívneho harmonogramu výziev naplánovaná január 2017.  



19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

V programovom období 2014-2020 sa zaviedla pre MAS možnosť využitia finančných prostriedkov z ďalších fondov EÚ, 
tzv. multifinancovanie cez miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD), pričom prístup LEADER je jeho integrálnou 
súčasťou. 

V podmienkach SR sú do CLLD zapojené 2 fondy: 
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (v rámci PRV);
Európsky fond regionálneho rozvoja (v rámci IROP).  

Hlavnou pridanou hodnotou opatrenia LEADER v porovnaní so štandardnými opatreniami PRV je určitý stupeň flexibility 
pri navrhovaní opatrení v rámci stratégie CLLD a prispôsobenie opatrení miestnym podmienkam a potrebám, t. z. 
opatrenia v stratégiách MAS nebudú musieť kopírovať podmienky jednotlivých opatrení PRV, tak ako to bolo v období 
2007-2013. 

Implementácia predstavuje 4 podopatrenia:
19.1 – Prípravná podpora – príprava verejno-súkromných partnerstiev na realizáciu stratégie CLLD – územný rozvoj 
vedený komunitou. Výzva bola 28. 05. 2015 a ŽoNFP boli prijímané od 30. 11. 2015 do 11. 12. 2015. k 07. 10. 2016 bolo 
uzatvorených 105 zmlúv v celkovej sume 1 051 875 Eur. 
19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégií miestneho rozvoja - realizácia projektov v súlade so 
stratégiou MAS. Výzva bola vyhlásená 03. 02. 2016 a žiadosti boli prijímané od 14. 03. 2016 do 18. 03. 2016. Výzva 
bola zrušená 23. 09. 2016 v súlade so Systémom riadenia PRV SR 2014 – 2020. Upravená výzva je podľa indikatívneho 
harmonogramu naplánovaná na október 2016.
19.3 – Projekty spolupráce – národná a nadnárodná spolupráca MAS.
19.4 – Prevádzkové náklady a oživenie -  náklady na prevádzku a administratívu.



Podpora v rámci PRV SR 2007 – 2013 k 31. 01. 2016
Opatrenie nazov opatrenia počet prijatých žiadostí počet uzatvorených zmlúv Schválený príspevok

 3.1
Diverzifikácia smerom k 
nepoľn. činnostiam

809 209 93 092 335

3.2.A
Podpora činností v oblasti 
vidieckeho CR - časť A

668 314 27 834 764

3.2.B
Podpora činností v oblasti 
vidieckeho CR - časť B

48 17 1 261 431

 3.4.1 Základné služby pre vidiecke 
obyvateľstvo

718 596 93 830 994

 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí 1 004 748 109 410 433

Spolu  3 247 1 885 325 429 957

MAS
Opatrenie nazov opatrenia počet prijatých žiadostí počet uzatvorených zmlúv Schválený príspevok

 3.1 Diverzifikácia smerom k 
nepoľn. činnostiam

34 17 1 520 860

3.2.A
Podpora činností v oblasti 
vidieckeho CR - časť A

144 80 3 166 270

3.2.B
Podpora činností v oblasti 
vidieckeho CR - časť B

92 66 2 288 174

 3.4.1
Základné služby pre vidiecke 
obyvateľstvo

915 768 26 942 258

 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí 736 634 22 488 232

Spolu  1 921 1 565 56 405 795



Ďakujem za pozornosť.

Ing. František Kirschner

Štátny radca| Oddelenie rozvoja vidieka a LEADER | Odbor Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka |Sekcia rozvoja vidieka a priamych 
platieb
Dobrovičova 12 |812 66 Bratislava | Slovenská republika
tel: +421-2-59266 504 | 
frantisek.kirschner@land.gov.sk| www.mpsr.sk| http://facebook.com/minagri.sr
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