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Národnej siete rozvoja vidieka SR  

 
IMPLEMENTÁCIA CLLD 

Oznámenie o usmernení Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č. 3 k akualizácii 
stratégii CLLD 
14 November 2018 
Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č. 3 k aktualizácii stratégie 
miestneho rozvoja vedeného komunitou v zmysle Systému riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre 
programové obdobie 2014-2020, kap. 10.1.1, ods. 3 

Čítajte viac... 

Oznámenie riadiaceho orgánu pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 k prístupu do portálu OverSi.gov.sk 
14 November 2018 
Z dôvodu posudzovania splnenia podmienok poskytnutia príspevku zo strany miestnej akčnej skupiny (ďalej len 
MAS) v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
pre podopatrenie 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného 
komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
zabezpečí pre zamestnancov MAS pridelenie prístupov do portálu OverSi.gov.sk. 

Čítajte viac... 
 

   PODPORUJEME NÁŠHO ČLENA 

Národná sieť rozvoja vidieka SR vás pozýva               
na aktivitu nášho člena – Slovenského zväzu 
chovateľov, ktorý organizuje XXI. celoštátnu 
výstavu zvierat s medzinárodnou účasťou a III. 
majstrovstvá Slovenska v králičom hope. 

Termín a miesto:  24. – 25. 11. 2018, 
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. 

Čítajte viac... 
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 OZNAMY PPA  

Výzva na predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov                  
na výstavách pre výstavu DEMETER 2018 
14 November 2018 
PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle schémy 
štátnej pomoci č. SA.46904(2016/XA) na poskytovanie dotácie na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov 
na výstavách. 

Čítajte viac... 

Oznámenie pre žiadateľov vo veci uzatvorenia aplikácie GSAA pre rok 2018 
13 November 2018 
Vzhľadom na procesy súvisiace so spracovaním jednotných žiadostí na rok 2018 pred schvaľovaním platieb 
priamych podpôr od 01.12.2018 oznamujeme žiadateľom termín uzatvorenia aplikácie GSAA na vykonávanie 
úprav hraníc užívania žiadateľmi do 27.11.2018 do 12:00 hod. Po tomto konečnom termíne môže žiadateľ 
požiadať o úpravu hraníc užívania prostredníctvom písomnej žiadosti doručenej na príslušné regionálne 
pracovisko PPA v mieste administrovania jednotnej žiadosti na rok 2018. 

Čítajte viac... 

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 27. čiastkovú výzvu               
na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže 
13 November 2018 
Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1686 z 8. novembra 2018 stanovila minimálnu 
predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 27. čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej 
súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080, v prípade ktorej lehota na predkladanie ponúk 
skončila 6. novembra 2018. 

Čítajte viac... 

Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie a o rozšírenie záväzku agroenvironmentálno-klimatického opatrenia              
v roku 2018 
08 November 2018 
PPA oznamuje žiadateľom, ktorí v roku 2018 predložili žiadosť o zaradenie alebo o rozšírenie záväzku 
agroenvironmentálno-klimatického opatrenia, že PPA v tomto období pristúpila k administrovaniu oznámení                 
o splnení podmienok na zaradenie do opatrenia, resp. pre rozšírenie záväzku. Súčasťou oznámenia sú formuláre 
záväzných vyhlásení, ktoré je potrebné po vyplnení a podpísaní doručiť na príslušné regionálne pracovisko PPA. 

Čítajte viac... 

Tlačová správa 
26 Október 2018 
PPA ako akreditovaný orgán štátnej správy pre oblasť 
poskytovania podpory pre pôdohospodárstvo a rozvoj 
vidieka podľa § 9 v spojení s § 10 ods. 1 písm. a) a písm. 
p) zákona č. 280/2017 Z. z. a v zmysle nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 
začala dňa 22.10.2018 vyplácať preddavky na viazané 
priame platby na podporné schémy: platba na chov 
bahníc, jariek a kôz, platba na výkrm vybraných 
kategórií hovädzieho dobytka a platba na kravy 
chované v systéme s trhovou produkciou mlieka.  

Čítajte viac... 

Disponibilné finančné prostriedky v rámci národných projektov a projektov technickej pomoci v OPRH 2014-
2020 ku 22.10.2018 
22 Október 2018 
PPA oznamuje, že v rámci výziev OPRH 2014 - 2020 aktualizuje ku 22.10.2018 voľnú časť indikatívnej alokácie                 
na jednotlivé výzvy. 

Čítajte viac... 
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 AKTUALITY MPRV SR  

Na linke 43 do bratislavského lesoparku premáva elektrobus 
09 November 2018 
Do obľúbeného lesoparku v Bratislave premáva elektrobus. Dieselový autobus na linke 43 nahradilo ekologické 
vozidlo s pohonom na elektrinu. 
Čítajte viac... 

Agrorezort podporí chovateľov sladkovodných rýb 
31 Október 2018 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR (MPRV SR) podporí chov sladkovodných rýb na 
Slovensku. Chovatelia sa môžu uchádzať                         
o prostriedky na budovanie nových                                   
a modernizáciu existujúcich akvakultúrnych 
prevádzok, zlepšenie životných podmienok                      
v chove rýb či zvýšenie kvality produktov z rýb. 
Pôdohospodárska platobná agentúra rozdelí 
medzi úspešných žiadateľov až 5,5 milióna eur. 
Čítajte viac... 

PPA začala vyplácať slovenským farmárom preddavky vo výške viac ako 23 miliónov eur 
26 Október 2018 
Agrorezort úspešne nadviazal na minulý rok, keď prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) 
vyplatil slovenským farmárom historicky prvé preddavky na priame platby so zameraním na podporu živočíšnej 
produkcie. V týchto dňoch si finančne prilepší ešte viac žiadateľov ako vlani. Viac ako 23 miliónov eur si rozdelí                
4 584 slovenských poľnohospodárov. 
Čítajte viac... 

Zákon o poctivých vzťahoch v obchode s potravinami zlepší podmienky pre farmárov a výrobcov potravín 
22 Október 2018 
Obchodné vzťahy medzi dodávateľmi a odberateľmi potravín budú férovejšie a vyváženejšie. Agrorezort pripravil 
návrh zákona o poctivých vzťahoch v obchode s potravinami, ktorý už prešiel medzirezortným pripomienkovým 
konaním. Nová právna úprava prinesie elimináciu skrytých poplatkov, skrátenie lehoty splatnosti faktúr, možnosť 
predkladania anonymných podnetov, ale aj lepšiu kontrolu, či prísnejšie sankcie. 
Čítajte viac... 

Matečná: Máme potraviny svetovej kvality! Slovenskí výrobcovia zabodovali v Paríži 
22 Október 2018 
Slovenskí výrobcovia žnú úspechy na jednom z najprestížnejších potravinárskych veľtrhov na svete SIAL Paríž.              
27. ročník medzinárodného sviatku potravinárov prilákal vyše 7000 vystavovateľov z viac ako 100 krajín. 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pri tejto príležitosti zorganizovalo podnikateľskú misiu, na 
ktorú zobralo zástupcov viacerých slovenských firiem zapojených do projektu agrorezortu Chcem dodávať. 
Čítajte viac... 
 

 

KALENDÁR UDALOSTÍ 

 

Dátum Názov aktivity Miesto konania  

20. – 21. November 2018 

Česko-slovenská konferencia „PROJEKTY 
SPOLUPRÁCE ako možnosti rozvoja vidieka                  
v rámci implementácie CLLD a výmena 
skúseností – hľadanie spoločných tém                   
a partnerov“ 

Stará Turá Čítajte viac... 

Čítajte viac... 
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PRÍKLADY DOBREJ PRAXE Z PRV SR 2014 - 2020 

Do databázy zrealizovaných projektov PRV SR 214 - 2020 nám pribúdajú informácie o ukončených projektoch              
z  vybraných podopatrení PRV SR 2014 – 2020. Nechajte sa inšpirovať príkladmi dobrej praxe: 

Opatrenie 6 / Podopatrenie 6.4 / Oblasť 1. Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou 

Vybudovanie ubytovacieho zariadenia s orientáciou na vidiecky cestovný ruch 

Žiadateľ: Ing. Vladimír Očvár – PRODOLES 

Miesto realizácie projektu: Vysoké Tatry, k. ú. Starý Smokovec 

Schválená výška príspevku z PRV SR 2014-2020: 138 814,24 € 

Predmetom projektu je výstavba nového 6 lôžkového 
ubytovacieho zariadenia s relaxačnými činnosťami, ktoré je                    
v krásnom prírodnom prostredí prístupné pre návštevníkov.  
Primárnym cieľom je diverzifikácia podnikateľskej činnosti                     
o poskytovanie ubytovacích služieb bez pohostinských činností,              
v oblasti vidieckeho cestovného ruchu, vybudovaním 
ubytovacieho zariadenia s možnosťou rekreačných a relaxačných 
činností.  

    

              Fotografie po realizácii projektu;  Zdroj: Ing. Vladimír Očvár – PRODOLES        Fotografia pred realizáciou projektu; 

Viac informácií o danom projekte nájdete na http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-
2020?id=413 

 

 

 VYDÁVA
 

Agentúra pre rozvoj vidieka 
hostiteľský orgán jednotky Národnej siete rozvoja vidieka SR 
Akademická 4, 949 01  Nitra 
arvi@arvi.sk 

Ďalšie informácie nájdete aj v našom občasníku SPRAVODAJCA NSRV  

SME NA WEBE  www.nsrv.sk  
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