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Milí priaznivci rozvoja vidieka,
Národná sieť rozvoja vidieka SR sa na vás teší 9. mája 2018 na Hlavnom námestí v Bratislave pri príležitosti
osláv Dňa Európy 2018.
Máme pre Vás prichystaných veľa zaujímavých informácií a súťaž.
Vidíme sa v Bratislave!
Tím Národnej siete rozvoja vidieka SR



AKTUALITY MPRV SR

V nájmoch poľnohospodárskej pôdy bude väčší poriadok
02 Máj 2018
V nájmoch poľnohospodárskej pôdy nastávajú od 1. mája zmeny. Agrorezort zavádza poriadok do nájomných
vzťahov a obmedzuje špekulácie s prenájmom poľnohospodárskej pôdy. Malí i strední poľnohospodári
a samostatne hospodáriaci roľníci (SHR) sa k poľnohospodárskej pôde dostanú ľahšie. Každý jeden nájomný vzťah
bude musieť byť písomne deklarovaný formou nájomnej zmluvy.
Čítajte viac...
Tisíce nových miest v materských školách
30 Apríl 2018
Na celom Slovensku pribudne pre škôlkarov 6163 nových miest, čo poteší najmä tisíce rodičov, ktorých deti
sa doteraz do škôlky nedostali z dôvodu nedostatku miest. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vyhodnotilo už druhé kolo žiadostí o príspevky z fondov EÚ na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.
Čítajte viac...
Slovenská republika bude mať aj v roku 2019 možnosť čerpať zo špecializovaného programu OECD pre agrárnu
vedu
27 Apríl 2018
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zverejnila 26. apríla 2018 výzvu zameranú
na sponzorovanie individuálnych vedeckých štipendií a vedeckých konferencií v roku 2019.
Čítajte viac...



OZNAMY PPA

Upozornenie žiadateľov a prijímateľov na najčastejšie zisťované nedostatky počas výkonu kontrol na mieste
02 Máj 2018
PPA upozorňuje žiadateľov a prijímateľov na najčastejšie zisťované nedostatky počas výkonu kontrol na mieste
(KNM) pre Projektové podpory , Priame podpory a pre Trhové opatrenia.
Čítajte viac...
Upozornenie o vykonávaní priebežnej aktualizácie LPIS pre kampaň 2018
30 Apríl 2018
PPA dáva žiadateľom do pozornosti informáciu o vykonávaní priebežnej aktualizácie LPIS pre kampaň 2018
z dôvodu vyňatia prvkov neoprávnených na poskytovanie priamych podpôr ako sú zárasty, cesty, stavby a pod.
Čítajte viac...
Oznam pre žiadateľov o platbu na dobré životné podmienky zvierat operáciu zlepšenie ustajňovacích
podmienok výkrmových ošípaných
30 Apríl 2018
PPA dáva žiadateľom o platbu na dobré životné podmienky zvierat operáciu zlepšenie ustajňovacích podmienok
výkrmových ošípaných do pozornosti povinnosť zasielať sumárny výkaz o počte odchovaných ošípaných
platobnej agentúre do desiatich dní odo dňa skončenia záväzku.
Čítajte viac...
Upozornenie na končiaci sa termín predkladania jednotnej žiadosti na rok 2018
25 Apríl 2018
Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje žiadateľov na konečný termín na predkladanie jednotnej
žiadosti na rok 2018 bez sankcie, ktorým je 15. máj 2018. Žiadatelia môžu využiť technickú pomoc na
regionálnych pracoviskách PPA pri zakresľovaní hraníc užívania a vypĺňaní zoznamov poľnohospodárskych
pozemkov v aplikácii pre geopriestorovú žiadosť GSAA. Samotný formulár jednotnej žiadosti na rok 2018 so
špecifikáciou požadovaných podporných schém vrátane ostatných povinných príloh sa predkladá na regionálne
pracovisko PPA v papierovej forme. Pre zvládnutie prijímania jednotných žiadostí zaviedla PPA systém tzv.
časeniek na preberanie papierového formulára jednotnej žiadosti, ktorej povinnou prílohou sú v GSAA podané
elektronické prílohy, preto odporúčame žiadateľom, aby vo vlastnom záujme využili možnosť objednania sa na
konkrétny čas.
Čítajte viac...
Oznámenie pre žiadateľov OPRH 2014 - 2020
24 Apríl 2018
PPA oznamuje, že na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom
námornom a rybárskom fonde v rámci výziev OPRH 2014 -2020 zverejňuje zoznam schválených žiadostí
o nenávratný finančný príspevok.
Čítajte viac...
Oznámenie o nestanovení maximálnej nákupnej ceny pre druhú individuálnu výzvu na nákup sušeného
odstredeného mlieka do verejnej intervencie prostredníctvom verejnej súťaže
24 Apríl 2018
Európska Komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/609 z 19. apríla 2018 nestanovuje maximálnu
nákupnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre druhú individuálnu výzvu na predkladanie ponúk v rámci
verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2018/154, v prípade ktorej lehota na predloženie ponúk
uplynula 17. apríla 2018.
Čítajte viac...



INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM
SMART - inovatívny pohľad
na výkonnosť udržateľnosti fariem
Dodávka potravín pre rastúcu svetovú populáciu
významne
prispieva
k
ekologickým
a spoločenským výzvam. Súčasne existuje rastúci
dopyt
zo
strany
politík,
spoločnosti
a potravinárskeho sektora na zlepšenie
udržateľnosti v poľnohospodárstve.

Prostredníctvom operačného riadenia/manažmentu operácií môžu poľnohospodári prispieť k zlepšeniu
udržateľnosti a prispôsobiť svoje poľnohospodárstvo budúcim výzvam. Poľnohospodári však ťažko posudzujú
svoju výkonnosť udržateľnosti spoločným porovnateľným spôsobom. Taktiež nie je vždy jasné, či sú spotrebitelia
schopní posúdiť, aká je udržateľnosť danej poľnohospodárskej komodity alebo potravinárskeho výrobku.
Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO - Food and Agriculture Organization) vypracovala Usmernenia
na posúdenie udržateľnosti potravín a poľnohospodárstva (SAFA – Sustainability Assessment of Food and
Agriculture
systems),
s
cieľom
„poskytnúť
spoločnú
interpretáciu/reč
pre
udržateľnosť“
(http://www.fao.org/nr/sustainability/sustainability-assessments-safa/en/). Usmernenia sú rozdelené na témy
ako „voda“, „materiály a energia“, „biodiverzita“ a „dobré životné podmienky zvierat“, pričom každá z nich
je rozdelená na jednotlivé podtémy. Na podporu poľnohospodárov pri plnení týchto usmernení vyvinul
Výskumný inštitút pre ekologické poľnohospodárstvo (FiBL) praktický nástroj na monitorovanie a hodnotenie
udržateľnosti (SMART- Farm Tool), ktorý umožňuje systematicky zaznamenávať a hodnotiť konkrétnu
udržateľnosť a výkonnosť poľnohospodárskych podnikov.
SMART - ako to funguje
Nástroj používa holistický prístup, ktorý sa zameriava na dosiahnutie daného stupňa a cieľa farmy, v súvislosti
s každou témou udržateľnosti, na základe FAO usmernení SAFA. Dosiahnutie cieľov a výsledkov sa hodnotí
pomocou prístupu hodnotenia založeného na viacerých kritériách s približne 300 indikátormi, ktoré možno
vyhodnotiť priamo v poľnohospodárskom podniku, za približne 2-3 hodiny. Posúdenie zahŕňa zhromažďovanie
údajov v podniku, spracovanie a analýzu údajov. Po vyhodnotení dostane poľnohospodárstvo/poľnohospodár
podrobnú, automaticky vygenerovanú správu/posudok, ktorá znázorňuje výkonnosť udržateľnosti podniku. Tá
zahŕňa pozitívne faktory, ako aj potenciál na zlepšenie pre každú oblasť udržateľnosti programu SAFA.
SMART - výhody
Prostredníctvom tohto nástroja môže poľnohospodár merať udržateľnosť svojho poľnohospodárskeho podniku
v súlade s medzinárodnými usmerneniami SAFA. Poskytuje komplexné informácie na optimalizáciu prevádzky
farmy, ktoré ukazujú, kde existuje priestor na zlepšenie alebo kde sa dosahuje konkurenčná výhoda. Do úvahy sa
berú vedecké, obchodné a poľnohospodárske postupy a môžu motivovať poľnohospodárov, aby zlepšili svoju
výkonnosť v oblasti udržateľnosti. Výsledkom je taktiež zvýšená transparentnosť a dôveryhodnosť spotrebiteľov
voči takýmto poľnohospodárom. Christian Schader, vedúci oddelenia hodnotenia trvalej udržateľnosti
vo Výskumnom inštitúte pre ekologické poľnohospodárstvo (FiBL), hovorí: „Nástroj SMART- Farm je elegantným
riešením k získaniu komplexného prehľadu o trvalej udržateľnosti farmy, porovnaniu fariem v regiónoch a medzi
nimi, a medzi rôznymi typmi poľnohospodárskych podnikov“.
Workshop EIP-AGRI o nástrojoch pre environmentálnu výkonnosť fariem
Ako môžu byť podporované/propagované nástroje environmentálnej udržateľnosti pre poľnohospodárov?
Poľnohospodári sa stretli s vývojármi a ďalšími používateľmi nástrojov udržateľnosti k riešeniu otázky „Nástroje
pre environmentálnu výkonnosť fariem“ na workshope EIP-AGRI v chorvátskom Záhrebe v termíne 7. a 8.
februára 2017. Program SMART bol prezentovaný ako príklad nástroja udržateľnosti na tomto workshope. Všetky
prezentácie z workshopu a podkladové dokumenty sú k dispozícii na internetovej stránke:
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-workshop-tools-environmental-farm
Čítajte viac...



PRÍKLADY DOBREJ PRAXE Z PRV SR 2014 - 2020

Biofarma Turie a.s.: SO 04 Výrobno prevádzkový objekt - Zmena stavby pred dokončením - Prestavba
nevyužívaného podkrovného priestoru na ubytovanie
6 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
Oblasť 1. Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou
Miesto realizácie projektu: Turie
Schválená výška príspevku z PRV SR 2014 – 2020: 118 375,78 €
„Projekt zabezpečí výrazné oživenie
agroturistiky a miestnej ponuky služieb
v obci Turie a blízkom regióne Žiliny
a Rajeckej Doliny v symbióze
s nádhernou prírodou v okolí, novými
a modernými objektami farmy, zladením
s okolím a voľne sa pasúce zvieratá sa
stanú miestom relaxu a načerpania
nových síl pre návštevníkov, ale i ľudí
z regiónu.“
Fotografie pred realizáciou projektu; Zdroj: Archív Biofarma Turie a.s

Hlavným cieľom projektu je diverzifikácia poľnohospodárskej výroby na nepoľnohospodársku činnosť
prostredníctvom:


vybudovania ubytovacích kapacít ako zdroja pre tvorbu pridanej hodnoty na vidieku,



rozvoja agroturistiky ako jednej z možností diverzifikácie poľnohospodárskej výroby na nepoľnohospodársku činnosť prostredníctvom vybudovania ubytovacích kapacít a ako zdroja pre tvorbu pridanej
hodnoty na vidieku – tvorbu novej zamestnanosti a príjmov.

Vytvorením ubytovacej kapacity chce prijímateľ podpory dosiahnuť optimálny pomer medzi prevádzkovými
nákladmi a výnosmi. Tento príjem bude nápomocný pri výkyvoch v poľnohospodárskej prvovýrobe, hlavne
z titulu počasia, neúrody či rôznych trhových turbulencií. Touto investíciou chce dosiahnuť zvýšenie ponuky
služieb vo vidieckom cestovnom ruchu v ubytovaní.
Predmetom projektu bola prestavba nevyužívaných priestorov výrobno – prevádzkovej budovy na ubytovanie
a vybudovanie oddychového altánu s krbovou pecou a grilom.
V rámci projektu budú ubytovaným hosťom poskytované doplnkové služby, najmä cykloturistické výlety, lety na
motorovom paraglidingu priamo z lúky, lukostreľba a zážitková gastronómia s možnosťou relaxácie
v oddychovom altáne s krbovou pecou a grilom.

Fotografia po realizácií projektu; Zdroj: Archív Biofarma Turie a.s.

Viac informácií o zrealizovanom projekte z PRV SR 2014 – 2020 nájdete na webovej stránke NSRV SR.

KALENDÁR UDALOSTÍ
Dátum
11. – 12. Máj 2018

Názov aktivity

Miesto konania
Trenčín

Region Tour Expo

Čítajte viac...

10. Máj 2018

Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD
Bratislava
na regionálnej úrovni – Bratislavský kraj

Čítajte viac...

10. Máj 2018

Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny LEADER/CLLD
Prešov
na regionálnej úrovni – Prešovský kraj

Čítajte viac...

09. Máj 2018

Farmárske trhy ku dňu Európy (NSRV SR podporuje
Nitra
farmárov)

Čítajte viac...

Možnosti využitia Podopatrenia 19.3

Čítajte viac...

09. Máj 2018
Čítajte viac...

Žilina

V mesiacoch máj a jún 2018 pripravujeme
 Školenia k ITMS2014+
 Inovatívne technológie v projektoch PRV SR 2014 – 2020
 Odborná exkurzia so zameraním na implementáciu stratégie CLLD do ČR
 Informačný seminár pre beneficientov PRV SR 2014 – 2020 na aktuálne témy z oblasti rozvoja vidieka
 Informačný seminár Inovácie, obnoviteľné zdroje energie a podpora marginalizovaných skupín
obyvateľstva v rámci PRV SR 2014 - 2020
Čítajte viac...

 IMPLEMENTÁCIA LEADER/CLLD
Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku na
financovanie implementácie stratégie CLLD
03 Máj 2018
RO pre IROP aktualizoval výzvu č. IROP-PO5SC511/512-2018-28 na predkladanie žiadostí o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku na
financovanie implementácie stratégie CLLD.
Čítajte viac...
FAQ 2 k Výzve na implementáciu stratégií MAS IROP
30 Apríl 2018
RO pre IROP na webovej stránke MPRV SR zverejnil
FAQ č. 2 k Výzve na implementáciu stratégií MAS:
Otázka 1:
Na základe školení organizovaných RO pre IROP
vznikla otázka zadefinovania oprávnených aktivít
špecifického cieľa 5.1.2. do Aktivít B - F rozdelených
v prílohe 3f Príručky pre žiadateľa. Aké sú pravidlá na
uplatnenie tohto rozdelenia?
Odpoveď 1:
RO pre IROP pripravuje aktualizáciu predmetnej
prílohy 3f Príručky pre žiadateľa. Na základe tejto
aktualizácie bude prvý termín predloženia Žiadostí o
NFP predĺžený minimálne o 7 pracovných dní, ako
vyplýva zo Systému riadenia EŠIF
Čítajte viac...



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.
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