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Rozpočet:         2 mld. € verejných zdrojov (EÚ + SR)

• Projektové opatrenia: 1,2 mld. €

• Neprojektové opatrenia: 0,8 mld. €

Kontrahovanie projektových opatrení:  48 %

Čerpanie celkovo: 17 %

PRV SR 2014 – 2020 – projektové podporyPRV SR 2014 – 2020 – projektové podpory
- aktuálny stav - - aktuálny stav - 
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2.-3. kvartál 2017:

o podopatrenie 1.1 Vzdelávacie aktivity do 18 mesiacov – obsahové námety

o podopatrenie 1.2 Demonštračné aktivity a informačné akcie – obsahové námety

o podopatrenie 2.3 Vzdelávanie poradcov

o podopatrenie 6.3 Malé poľnohospodárske podniky

opodopatrenie 7.4 Obce – základné služby

oPodopatrenie 7.3 Obce – širokopásmový internet

oPodopatrenie 19.4 Chod MAS
 

PRV SR 2014 – 2020 – projektové podporyPRV SR 2014 – 2020 – projektové podpory
- plán výziev - - plán výziev - 
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4. kvartál 2017:

o Podopatrenie 6.1 Mladí poľnohospodári

o podopatrenie 1.1 Vzdelávacie aktivity do 18 mesiacov – výzva PPA

o podopatrenie 1.2 Demonštračné aktivity a informačné akcie – výzva PPA

o Podopatrenie 2.1 Poradenstvo – po certifikácii poradcov

o Podopatrenie 8.6 Investície do lesníckych technológií

opodopatrenie 16.1 Zriadenie a prevádzka operačných skupín EIP

opodopatrenie 16.2 Pilotné projekty

PRV SR 2014 – 2020 – projektové podporyPRV SR 2014 – 2020 – projektové podpory
- plán výziev - - plán výziev - 
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Oblasti zamerania vzdelávacích aktivít:

 Inovácie – zavádzanie nových chovateľských, pestovateľských a 
spracovateľských postupov a technológií

Začínajúci poľnohospodári, mladí poľnohospodári – vzdelávanie v oblasti 
legislatívy, výroby, spracovania a predaja produktov

Efektívne riadenie podniku – ekonomika, financie, obchod

Reštrukturalizácia výroby smerom k vyššej pridanej hodnote a umiestňovanie 
na trhu

 Spracovanie vlastných produktov, marketing a predaj konečnému 
spotrebiteľovi

Výroba tradičných regionálnych produktov s dôrazom na zamestnanosť

Podopatrenie Podopatrenie 

1.1 Podpora odborného vzdelávania a získavania 1.1 Podpora odborného vzdelávania a získavania 
zručnostízručností  
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Oblasti zamerania vzdelávacích aktivít:

 lokálna ekonomika ako nástroj rozvoja regiónov nad rámec 
poľnohospodárstva

vidiecky cestovný ruch ako nástroj rozvoja regiónov so zameraním na 
zamestnanosť

ekologické poľnohospodárstvo

posilnenie biodiverzity, preventívne, ochranné a environmentálne opatrenia 
v poľnohospodárstve aj lesníctve

 zručnosti v rastlinnej a živočíšnej výrobe pre aktívne pracujúcich občanov 
marginalizovaných skupín vrátane MRK

využívanie obnoviteľných zdrojov energie v poľnohospodárstve, pri 
spracovaní, v lesnom hospodárstve, na vidieku

Podopatrenie Podopatrenie 

1.1 Podpora odborného vzdelávania a získavania 1.1 Podpora odborného vzdelávania a získavania 
zručnostízručností  



7

Prijímateľ finančnej pomoci (poskytovateľ vzdelávania):
musí mať primerané kapacity v podobe kvalifikovaných zamestnancov alebo 
najatých lektorov v zmysle zákona o celoživotnom vzdelávaní

musí zabezpečiť pravidelné odborné vzdelávanie svojich kapacít

Konečný prijímateľ nefinančnej pomoci (účastník vzdelávania):
aktívni, prípadne začínajúci poľnohospodári,

obhospodarovatelia lesa,

spracovatelia produktov poľnohospodárskej

spracovatelia produktov lesnej prvovýroby

MSP vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie Podopatrenie 

1.1 Podpora odborného vzdelávania a získavania 1.1 Podpora odborného vzdelávania a získavania 
zručnostízručností  
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Oprávnené náklady na investície:
 vytváranie podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej 

infraštruktúry
Zvyšovanie kvality života (odstraňovanie malých skládok)
Zvyšovanie bezpečnosti a prevencie vandalizmu
Vytváranie podmienok pre rozvoj podnikania
Využívanie OZE ako súčasť investícií do miestnych služieb
Domy smútku
Prídavné zariadenia na komunálnu techniku na čistenie (doplnené 2. 

modifikáciou PRV)

Oprávnení žiadatelia:
Obce do 1000 obyvateľov (vrátane)
Združenia obcí

PodopatreniePodopatrenie

7.4 Obce –miestne služby vrátane voľného času 7.4 Obce –miestne služby vrátane voľného času 
a kultúry a súvisiacej infraštruktúrya kultúry a súvisiacej infraštruktúry
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Investície do budovania prístupových sietí s rýchlosťou min. 
30 Mbit/s vrátane verejne prístupového miesta

Oprávnené náklady na investície:

Vytvorenie a zabezpečenie prístupu k širokopásmovej infraštruktúre vrátane 
zariadení na prenos signálu a pozemných zariadení

Pasívna širokopásmová infraštruktúra v súčinnosti s ostatnými 
infraštruktúrami

Oprávnení žiadatelia:
Obce vo vidieckych oblastiach do 500 obyvateľov (vrátane) – biele miesta

Združenia obcí

Aktuálny zoznam bielych miest: www.informatizacia.sk

PodopatreniePodopatrenie

7.3 Obce – Širokopásmový internet7.3 Obce – Širokopásmový internet
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Podpora na rozvoj podnikateľskej činnosti:

na realizáciu podnikateľského plánu
v oblasti špeciálnej rastlinnej výroby v živočíšnej výroby

Výška podpory:
15 000 € na 1 malý poľnohospodársky podnik

Vyplácanie vo forme 2 splátok počas max. 5 rokov

Vyplatenie 50 % podpory po podpise zmluvy; 50 % podpory po správnej 
realizácii podnikateľského plánu

PodopatreniePodopatrenie

6.3 Podpora na začatie činnosti malých fariem6.3 Podpora na začatie činnosti malých fariem
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Prijímateľ podpory:

Fyzická alebo právnická osoba podnikajúca v poľnohospodárskej prvovýrobe 
(mikropodnik v zmysle odporúčania EK)

Výrobný potenciál vyjadrený hodnotou štandardného výstupu je v rozsahu  
4 000 €– 7 999 €.

V prípade komodít: zemiaky, aromatické, liečivé, koreňové rastliny a byliny 
– kryté priestranstvo, zelenina, melóny a jahody, vinohrady, dojnice je 
podmienka štandardného výstupu v rozsahu 
4 000 € - 9 999 €

musí preukázať poľnohospodársku činnosť podniku min. 24 mesiacov pred 
dátumom podania žiadosti

PodopatreniePodopatrenie

6.3 Podpora na začatie činnosti malých fariem6.3 Podpora na začatie činnosti malých fariem
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 Alokovaná suma v 1. výzve: 25 mil. €

 Počet prijatých žiadostí: 2 029

 Suma žiadaného príspevku: 101 450 000 €

 Pôvodná alokácia v podopatrení: 30 000 000 €

 Návrh presunu finančných prostriedkov v rámci 2. modifikácie 
PRV: navýšenie o 18 000 000 €

 Pôvodný cieľ: 600 podporených mladých farmárov

 Navrhovaný nový cieľ: 960 podporených mladých farmárov

PodopatreniePodopatrenie

6.1 Mladí poľnohospodári6.1 Mladí poľnohospodári
- aktuálny stav -- aktuálny stav -
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Podpora na rozvoj podnikateľskej činnosti:

na realizáciu podnikateľského plánu
v oblasti špeciálnej rastlinnej výroby v živočíšnej výroby

Výška podpory:
50 000 € na 1 mladého poľnohospodára

Vyplácanie vo forme 2 splátok počas max. 5 rokov

Vyplatenie 70 % podpory po podpise zmluvy; 30 % podpory po správnej 
realizácii podnikateľského plánu

PodopatreniePodopatrenie

6.1 Podpora na začatie činnosti mladých 6.1 Podpora na začatie činnosti mladých 
poľnohospodárovpoľnohospodárov
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Prijímateľ podpory:

Fyzická alebo právnická osoba podnikajúca v poľnohospodárskej prvovýrobe 
(mikropodnik a malý podnik v zmysle odporúčania EK)

Má zodpovedajúce zručnosti a schopnosti (vzdelanie, alebo absolvovanie 
kurzu)

Výrobný potenciál vyjadrený hodnotou štandardného výstupu je v rozsahu  
8 000 €– 50 000 €.

V prípade komodít: zemiaky, aromatické, liečivé, koreňové rastliny a byliny 
– kryté priestranstvo, zelenina, melóny a jahody, vinohrady, dojnice je 
podmienka štandardného výstupu v rozsahu 10 000€ - 50 000 €

PodopatreniePodopatrenie

6.1 Podpora na začatie činnosti mladých 6.1 Podpora na začatie činnosti mladých 
poľnohospodárovpoľnohospodárov
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Ciele Európskeho inovačného partnerstva pre produktivitu a udržateľnosť v 
poľnohospodárstve:
 Podporovať poľnohospodárstvo a lesného hospodárstva, ktoré 

efektívne využívajú zdroje, sú konkurencieschopné, produkujú málo 
emisií, sú šetrné a odolné voči klíme, smerujú k agro-ekologickým 
výrobným systémom a fungujú v harmónii so základnými prírodnými 
zdrojmi, od ktorých závisia;

 Prispieť k stabilnému a udržateľnému zásobovaniu potravinami, 
krmivami a biomateriálmi vrátane existujúcich aj nových druhov;

 Zlepšovať postupy na ochranu ŽP, adaptáciu na zmenu klímy a na 
jej zmierňovanie;

 stavať mosty medzi najnovšími poznatkami výskumu a 
technológiami a poľnohospodármi, obhospodarovateľmi  lesov, 
vidieckymi komunitami, podnikmi, MVO a poradenskými službami.

PodopatreniePodopatrenie  
16.1 Zriadenie a prevádzka operačných skupín EIP16.1 Zriadenie a prevádzka operačných skupín EIP
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Operačné skupiny EIP:

majú operačný charakter – tzn. sú vytvorené na konkrétny projekt

sú tvorené zainteresovanými subjektmi ako sú poľnohospodári, 
výskumníci, poradcovia a podniky zapojené do poľnohospodárstva, 
potravinárstva a lesného hospodárstva, ktoré sú relevantné pre 
dosiahnutie cieľov EIP;

Vytvoria si vnútorné postupy za účelom transparentnosti  a vylúčenia 
konfliktu záujmov;

Si vypracujú plán, v ktorom opíšu inovačný projekt a jeho prínos k 
cieľom EIP;

Šíria výsledky svojho projektu prostredníctvom siete EIP

PodopatreniePodopatrenie  
16.1 Zriadenie a prevádzka operačných skupín EIP16.1 Zriadenie a prevádzka operačných skupín EIP
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Ďakujem za pozornosť.
www.land.gov.sk

www.apa.sk

http://www.land.gov.sk/
http://www.apa.sk/

