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Dávame Vám do pozornosti, že Pôdohospodárska platobná agentúra 
zverejnila výzvu č. 57/PRV/2022 na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
2014 – 2022 pre: Opatrenie: 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci 
iniciatívy LEADER, Podopatrenie: 19.4 – Podpora na prevádzkové 
náklady a oživenie.  

Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR zverejnila Indikatívny 
harmonogram výziev PRV SR 2014-2022 na rok 2022 – aktualizácia č.2  

Zverejnenie výzvy č. 57/PRV/2022 

Indikatívny harmonogram výziev PRV SR 2014—2022 
na rok 2022 – aktualizácia č. 2 

Máte záujem zapojiť sa do niektorej z pripravovaných výziev? Sekcia 
rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR zverejnila Indikatívny 
harmonogram výziev PRV SR 2014-2022 na rok 2022 – aktualizácia č.2.  

Najčastejšie otázky k výzvam pre malých a mladých 
poľnohospodárov 

V záujme podpory efektívnej implementácie výziev Vám Národná sieť 
rozvoja vidieka SR prináša najčastejšie otázky a odpovede FAQ k výzve 
č. 53/PRV/2022 - podopatrenie 6.3 PRV SR 2014 - 2022 („malí 
poľnohospodári“) a FAQ k výzve č. 54/PRV/2022 — podopatrenie 
6.1 PRV SR 2014 — 2022 („mladí poľnohospodári“). 
Dokumenty dopĺňame a aktualizujeme. 
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Inovácie v ekologickom poľnohospodárstve      
v rastlinnej výrobe a permakultúrna záhrada od 
A po Z 

Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj Vás 
pozýva na vzdelávaciu aktivitu Inovácie v ekologickom 
poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe a permakultúrna 
záhrada od A po Z. 
Aktivita sa uskutoční dňa 29.07.2022 v Brezne.  
 

Výstava Kvet Podhradia 

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre 
Žilinský kraj v spolupráci s Obcou Podhradie a Kvet 
Podhradia, o.z. Vás pozývajú na výstavu Kvet Podhradia. 
Výstava sa uskutoční dňa 16.7.2022 v obci Podhradie. 

Podolínsky jarmok 

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre 
Prešovský kraj v spolupráci s mestom Podolínec Vás 
pozývajú na Podolínsky jarmok. 
Jarmok sa uskutoční dňa 22. – 23.7.2022 v meste 
Podolínec. 
 

Chuť domáceho chleba 

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre 
Banskobystrický  kraj v spolupráci s obcou Hrušov Vás 
pozývajú na aktivitu Chuť domáceho chleba. 
Aktivita sa uskutoční dňa 23.7.2022 v Hrušove. 
 

Hlasovanie v súťaži „Najkrajšia fotografia           
z územia MAS 2022“ 
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Dotazník Úradu vlády SR k obnove Ukrajiny 

V súvislosti s pretrvávajúcim vojenským konfliktom na 
Ukrajine boli spustené kroky aj na efektívne                 
a koordinované zapojenie Slovenska do povojnovej 
obnovy Ukrajiny. 
V tejto súvislosti zverejňujeme link na dotazník Úradu 
vlády SR, ktorého cieľom je zistiť záujem slovenských 
podnikateľských subjektov, inštitúcií verejnej správy 
a mimovládnych organizácií o pôsobenie na 
ukrajinskom trhu, resp. realizáciu rozvojových aktivít, 
ktoré by mohli prispieť k povojnovej obnove Ukrajiny. 
Údaje budú použité na spracovanie návrhu plánu 
zapojenia Slovenska do povojnovej obnovy Ukrajiny. 
Link: https://formulare.vlada.gov.sk/obnova-ukrajiny/ 

S cieľom pokrytia čo najširšieho okruhu potenciálnych 
slovenských subjektov si dovoľujeme touto cestou 
požiadať o vyplnenie dotazníka. 
Termín na vyplnenie dotazníka je 10. augusta 2022. 

 

 

 PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY NSRV SR 

SLEDUJTE náš KALENDÁR AKCIÍ a o konkrétnych termínoch buďte informovaní včas. 

  ZBER A ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ  
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AKTUALITY MPRV SR 

 

Slovenská republika prevzala Predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine 

1. júl 2022 

Dnešným dňom (od 1. júla 2022 do 30. júna 2023) prevzala Slovenska republika po Maďarsku 
už svoje v poradí šieste Predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine (V4).  
 

Výnimočná pomoc pre poľnohospodárov je realitou 

29. jún 2022  
Vláda SR na svojom rokovaní (28. 6. 2022) schválila poskytnutie podpory pre výrobcov vo vybraných 
poľnohospodárskych sektoroch, zasiahnutých aktuálnou situáciou.  
 

Riaditeľom Závodisko, š. p. bude Ing. Ladislav Molnár 

28. jún 2022  
MPRV SR zverejnilo výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa štátneho podniku Závodisko, 
ktoré sa uskutočnilo 27. 6. 2022. Výberového konania na obsadzovanú funkciu riaditeľa Závodisko, 
štátny podnik sa zúčastnil jeden uchádzač – Ing. Ladislav Molnár.  
 

Vyjadrenie MPRV SR k argumentom ministra Jána Budaja o prikrmovaní 4t kukurice na 
Podpoľaní 
22. jún 2022  
MPRV SR zverejňuje vyjadrenie a názornú fotodokumentáciu na ozrejmenie opakovaných informácií zo 
strany MŽP SR a pána ministra Jána Budaja, že problémy na Podpoľaní s množstvom medveďov, ktoré 
sa približujú k ľudským sídlam spôsobujú vnadiská LESOV SR, na ktoré sa ročne vysypú 4t kukurice.  

PPA vyplatila v rámci 
priamych platieb histo-

ricky najvyššiu sumu  
12. 7. 2022 

Pôdohospodárska platobná 
agentúra vyplatila v rámci 
pr ia -mych podpôr         

566 742 476,01 EUR, čo 
je 97,30% z celkového ob-

jemu 582 450 515,52 EUR.  

  

Systém finančného 
riadenia EPFRV 

8. 7. 2022 

PPA oznamuje, že 
zverejnila na svojom 

webovom sídle dokument 
,,Systém finančného riade-

nia EPFRV" v čas-

ti Projektové podpo-

ry/Implementácia progra-

mov/PRV 2014-2020/Sys-

tém finančného riadenia 
EPFRV.  

 

Výzva na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie 
dotácie na zabezpečenie 
účasti chovateľov a pes-

tovateľov na výstavách 

7. 7. 2022 

PPA oznamuje oprávneným 
žiadateľom, že zverejnila 
Výzvu na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie 

dotácie na zabezpečenie 
účasti chovateľov a pes-

tovateľov na výstavách 
v zmysle Schémy štátnej 
pomoci č. SA.63530 

(2021/XA). Výzva je otvore-

ná od 7.7. do 28.7.2022.  

Informácie k projekto-

vým a priamym podpo-

rám poskytuje PPA aj 
telefonicky 

6. 7. 2022 

PPA poskytuje od 1. júla 
2022 žiadateľom o priame 

a projektové podpory 
informácie aj telefonicky na 

čísle +421 918 612 429.  

 

PPA dostala takmer 
2 tisíc žiadostí o podpo-

ru na investície do poľ-
nohospodárskych podni-
kov  
4. 7. 2022 

PPA eviduje 1 954 prijatých 

žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok, v obje-

me 405 142 099,02 EUR  

v rámci výzvy číslo 
5 2 / P R V / 2 0 2 2 , 

podopatrenia 4.1 – 

Podpora na investície do 
poľnohospodárskych pod-

nikov, uzavretá 30.6.2022.  
 

PPA pomôže mladým 
poľnohospodárom - 
môžu posielať žiadosti   
o podporu na začatie 
podnikania 

4. 7. 2022 

Mladí poľnohospodári ma-

jú od 1.7.2022 až do 
30.9.2022 možnosť žiadať 
podporu na začatie podni-
kateľskej činnosti.   

OZNAMY PPA 
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Výzva na predkladanie 
žiadosti o uznanie skupín 
výrobcov (SV), organi-
zácií výrobcov (OV), 
nadnárodných organizá-

cií výrobcov (NOV)           
a združení organizácií 
výrobcov (ZOV), združení 
nadnárodných organizá-

cií výrobcov (NZOV) za 
komoditu zemiaky 

1. 7. 2022 

Pôdohospodárska platobná 
agentúra vyzýva všetkých 
žiadateľov na prekladanie 
žiadostí o uznanie 

organizácií výrobcov, 
nadnárodných organizácií 
výrobcov a združení 
organizácií výrobcov, 
nadnárodných združení 
organizácií výrobcov za 
komoditu zemiaky v ter-

míne do 15. októbra 2022, 
ak v tomto roku plánujú 
predložiť žiadosť o schvá-

lenie operačného prog-

ramu.  

Účinnosť R č. 78/2022 od 
1.7.2022.    
 

Výzva na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie 
podpory na prispôso-

benie sa pre výrobcov vo 
vybraných poľnohospo-

dárskych sektoroch 

30. 6. 2022 

PPA oznamuje oprávneným 
žiadateľom, že zverejnila 
Výzvu na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie 

podpory vo vybraných 
p o ľ n o h o s p o d á r s k y c h 
sektoroch v zmysle 

nariadenia vlády SR 
č. 235/2022 z 28. júna 2022 
o poskytnutí podpory na 
p r i s p ô s o b e n i e  s a 
pre výrobcov vo vybraných 
p o ľ n o h o s p o d á r s k y c h 
sektoroch. Výzva je otvore-

ná od 30. júna 2022 do 15. 
júla 2022.  
 

Výzva na predkladanie 
žiadosti o uznanie skupín 
výrobcov (SV), organizá-

cií výrobcov (OV), nad-

národných organizácií 
výrobcov (NOV) a zdru-

žení organizácií výrobcov 
(ZOV) v sektore mlieka   
a mliečnych výrobkov 

29. 6. 2022 

Pôdohospodárska platobná 
agentúra vyzýva všetkých 
žiadateľov na prekladanie 
žiadostí o uznanie 

organizácií výrobcov, 
nadnárodných organizácií 
výrobcov a združení 
organizácií výrobcov, 
nadnárodných združení 
organizácií výrobcov          
v sektore mlieka 

a mliečnych výrobkov        

v termíne do 15. októbra 
2022, ak v tomto roku 

plánujú predložiť žiadosť  
o schválenie operačného 
programu.  

 

Výnimočná pomoc pre 
poľnohospodárov, pre 
výrobcov v poľnohos-

podárskych sektoroch  
29. 6. 2022 

PPA vyplatí poľno-

hospodárom výnimočnú 
pomoc zo zdrojov EÚ 
v výške  5 239 169 EUR, ku 

ktorej SR prideľuje 
dodatočnú pomoc zo 
štátneho rozpočtu vo výške 
do 200 %, t.j. do výšky 
10 478 338 EUR. Ide 

o delegované nariadenie 
(EÚ) 2022/467 a Slovensko 

ju môže vyplatiť podľa 
ustanovených podmienok 
do 30. septembra 2022.  

 

Oznámenie k podávaniu 
jednotnej žiadosti pre 
rok 2022 

27. 6. 2022 

Pôdohospodárska platobná 
agentúra si dovoľuje 
upozorniť žiadateľov         
o priame podpory pre rok 

2022, že dňom 27.6.2022 
sa končí možnosť úpravy 
hraníc užívania v aplikácii 
GSAA bez sankcií.  
 

PPA získala certifikát ISO, 
ide o ďalší krok k och-

rane informácií 
23. 6. 2022 

Pôdohospodárska platobná 
agentúra  získala certi-
fikát ISO/IEC27001:2013. 

Ide o splnenie dôležitého 
akreditačného kritéria 
a posúva PPA na vyššiu 
ú r o v e ň  n a s t a v e n i a 
bezpečnosti informačných 
systémov. Zvýšenie bez-

pečnosti, zníženie nákladov 
a jasné nastavenie pravidiel 
spolu so zadefinovaním 
zodpovednosti posúva PPA 
bližšie k dôveryhodnej       
a štandardne fungujúcej 
inštitúcii.  
 

Oznámenie pre MAS k 
Usmerneniu č. 7 
Riadiaceho orgánu pre 
Program rozvoja vidieka 
SR 2014 – 2022 

23. 6. 2022 

Riadiaci orgán pre Program 
rozvoja vidieka SR (PRV SR) 

2014 – 2022 oznamuje 

m i e s t n y m  a k č n ý m 
skupinám (ďalej len 
„MAS“), že v zmysle 

kapitoly 9.1.1, ods. 3, 

písm. c) Systému riadenia 
CLLD je MAS oprávnená 
vykonať v  rámci 
aktualizácie stratégie CLLD 
podľa Usmernenia č. 7 
Riadiaceho orgánu pre PRV  
SR 2014 – 2022 (ďalej len 
„Usmernenie č. 7“) aj 
presun  finančných 
prostriedkov z podopatrení 
PRV SR 2014 – 2022, ktoré 
neboli uvedené k dátumu 
predloženia aktualizácie 
stratégie CLLD na PPA 
uvedené v prílohe 6B 
Príručky pre prijímateľa 
nenávratného finančného 
príspevku z PRV SR 2014 – 

2022 pre opatrenie 19. 

Podpora na miestny rozvoj 

v rámci iniciatívy LEADER 
(ďalej len „príručka pre 
prijímateľa LEADER“).   

OZNAMY PPA—pokračovanie 

https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-uznanie-skupn-vrobcov-sv-organizci-vrobcov-ov-nadnrodnch-organizci-vrobcov-nov-a-zdruen-organizci-vrobcov-zov-zdruen-nadnrodnch-organizci-vrobcov-nzov-za-komoditu-zemiaky/11527
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-uznanie-skupn-vrobcov-sv-organizci-vrobcov-ov-nadnrodnch-organizci-vrobcov-nov-a-zdruen-organizci-vrobcov-zov-zdruen-nadnrodnch-organizci-vrobcov-nzov-za-komoditu-zemiaky/11527
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-uznanie-skupn-vrobcov-sv-organizci-vrobcov-ov-nadnrodnch-organizci-vrobcov-nov-a-zdruen-organizci-vrobcov-zov-zdruen-nadnrodnch-organizci-vrobcov-nzov-za-komoditu-zemiaky/11527
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-uznanie-skupn-vrobcov-sv-organizci-vrobcov-ov-nadnrodnch-organizci-vrobcov-nov-a-zdruen-organizci-vrobcov-zov-zdruen-nadnrodnch-organizci-vrobcov-nzov-za-komoditu-zemiaky/11527
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-uznanie-skupn-vrobcov-sv-organizci-vrobcov-ov-nadnrodnch-organizci-vrobcov-nov-a-zdruen-organizci-vrobcov-zov-zdruen-nadnrodnch-organizci-vrobcov-nzov-za-komoditu-zemiaky/11527
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-uznanie-skupn-vrobcov-sv-organizci-vrobcov-ov-nadnrodnch-organizci-vrobcov-nov-a-zdruen-organizci-vrobcov-zov-zdruen-nadnrodnch-organizci-vrobcov-nzov-za-komoditu-zemiaky/11527
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-uznanie-skupn-vrobcov-sv-organizci-vrobcov-ov-nadnrodnch-organizci-vrobcov-nov-a-zdruen-organizci-vrobcov-zov-zdruen-nadnrodnch-organizci-vrobcov-nzov-za-komoditu-zemiaky/11527
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-uznanie-skupn-vrobcov-sv-organizci-vrobcov-ov-nadnrodnch-organizci-vrobcov-nov-a-zdruen-organizci-vrobcov-zov-zdruen-nadnrodnch-organizci-vrobcov-nzov-za-komoditu-zemiaky/11527
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-uznanie-skupn-vrobcov-sv-organizci-vrobcov-ov-nadnrodnch-organizci-vrobcov-nov-a-zdruen-organizci-vrobcov-zov-zdruen-nadnrodnch-organizci-vrobcov-nzov-za-komoditu-zemiaky/11527
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-uznanie-skupn-vrobcov-sv-organizci-vrobcov-ov-nadnrodnch-organizci-vrobcov-nov-a-zdruen-organizci-vrobcov-zov-zdruen-nadnrodnch-organizci-vrobcov-nzov-za-komoditu-zemiaky/11527
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-uznanie-skupn-vrobcov-sv-organizci-vrobcov-ov-nadnrodnch-organizci-vrobcov-nov-a-zdruen-organizci-vrobcov-zov-zdruen-nadnrodnch-organizci-vrobcov-nzov-za-komoditu-zemiaky/11527
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-podpory-na-prispsobenie-sa-pre-vrobcov-vo-vybranch-ponohospodrskych-sektoroch/11525
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-podpory-na-prispsobenie-sa-pre-vrobcov-vo-vybranch-ponohospodrskych-sektoroch/11525
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-podpory-na-prispsobenie-sa-pre-vrobcov-vo-vybranch-ponohospodrskych-sektoroch/11525
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-podpory-na-prispsobenie-sa-pre-vrobcov-vo-vybranch-ponohospodrskych-sektoroch/11525
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-podpory-na-prispsobenie-sa-pre-vrobcov-vo-vybranch-ponohospodrskych-sektoroch/11525
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadost-o-poskytnutie-podpory-na-prispsobenie-sa-pre-vrobcov-vo-vybranch-ponohospodrskych-sektoroch/11525
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-uznanie-skupn-vrobcov-sv-organizci-vrobcov-ov-nadnrodnch-organizci-vrobcov-nov-a-zdruen-organizci-vrobcov-zov-v-sektore-mlieka-a-mlienych-vrobkov/11524
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-uznanie-skupn-vrobcov-sv-organizci-vrobcov-ov-nadnrodnch-organizci-vrobcov-nov-a-zdruen-organizci-vrobcov-zov-v-sektore-mlieka-a-mlienych-vrobkov/11524
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-uznanie-skupn-vrobcov-sv-organizci-vrobcov-ov-nadnrodnch-organizci-vrobcov-nov-a-zdruen-organizci-vrobcov-zov-v-sektore-mlieka-a-mlienych-vrobkov/11524
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-uznanie-skupn-vrobcov-sv-organizci-vrobcov-ov-nadnrodnch-organizci-vrobcov-nov-a-zdruen-organizci-vrobcov-zov-v-sektore-mlieka-a-mlienych-vrobkov/11524
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-uznanie-skupn-vrobcov-sv-organizci-vrobcov-ov-nadnrodnch-organizci-vrobcov-nov-a-zdruen-organizci-vrobcov-zov-v-sektore-mlieka-a-mlienych-vrobkov/11524
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-uznanie-skupn-vrobcov-sv-organizci-vrobcov-ov-nadnrodnch-organizci-vrobcov-nov-a-zdruen-organizci-vrobcov-zov-v-sektore-mlieka-a-mlienych-vrobkov/11524
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-uznanie-skupn-vrobcov-sv-organizci-vrobcov-ov-nadnrodnch-organizci-vrobcov-nov-a-zdruen-organizci-vrobcov-zov-v-sektore-mlieka-a-mlienych-vrobkov/11524
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-uznanie-skupn-vrobcov-sv-organizci-vrobcov-ov-nadnrodnch-organizci-vrobcov-nov-a-zdruen-organizci-vrobcov-zov-v-sektore-mlieka-a-mlienych-vrobkov/11524
https://www.apa.sk/aktuality/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-uznanie-skupn-vrobcov-sv-organizci-vrobcov-ov-nadnrodnch-organizci-vrobcov-nov-a-zdruen-organizci-vrobcov-zov-v-sektore-mlieka-a-mlienych-vrobkov/11524
https://www.apa.sk/aktuality/vnimon-pomoc-pre-ponohospodrov-pre-vrobcov-v-ponohospodrskych-sektoroch/11522
https://www.apa.sk/aktuality/vnimon-pomoc-pre-ponohospodrov-pre-vrobcov-v-ponohospodrskych-sektoroch/11522
https://www.apa.sk/aktuality/vnimon-pomoc-pre-ponohospodrov-pre-vrobcov-v-ponohospodrskych-sektoroch/11522
https://www.apa.sk/aktuality/vnimon-pomoc-pre-ponohospodrov-pre-vrobcov-v-ponohospodrskych-sektoroch/11522
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-k-podvaniu-jednotnej-iadosti-pre-rok-2022/11500
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-k-podvaniu-jednotnej-iadosti-pre-rok-2022/11500
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-k-podvaniu-jednotnej-iadosti-pre-rok-2022/11500
https://www.apa.sk/aktuality/ppa-zskala-certifikt-iso-ide-o-al-krok-k-ochrane-informci/11499
https://www.apa.sk/aktuality/ppa-zskala-certifikt-iso-ide-o-al-krok-k-ochrane-informci/11499
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https://www.apa.sk/aktuality/ppa-zskala-certifikt-iso-ide-o-al-krok-k-ochrane-informci/11499
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-mas-k-usmerneniu--7-riadiaceho-orgnu-pre-program-rozvoja-vidieka-sr-2014-2022/11498
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-mas-k-usmerneniu--7-riadiaceho-orgnu-pre-program-rozvoja-vidieka-sr-2014-2022/11498
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-mas-k-usmerneniu--7-riadiaceho-orgnu-pre-program-rozvoja-vidieka-sr-2014-2022/11498
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-mas-k-usmerneniu--7-riadiaceho-orgnu-pre-program-rozvoja-vidieka-sr-2014-2022/11498
https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-pre-mas-k-usmerneniu--7-riadiaceho-orgnu-pre-program-rozvoja-vidieka-sr-2014-2022/11498
https://www.apa.sk/aktuality/ppa-zana-postupne-posiela-pozastaven-platby/11389
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Rozsah znečistenia pôdy v EÚ je alarmu-
júci. Spolu viac ako 137 000 km2 (6,24% 
všetkej poľnohospodárskej pôdy v Euró-
pe) potrebuje sanačné činnosti.               
V talianskom regióne Apúlia pracuje na 
družstve 22 pestovateľov hrozna. 
Jedným z ich hlavných cieľov je obhos-
podarovať a udržiavať zdravú pôdu. 
Spolupráca medzi pestovateľmi stolo-
vého hrozna v tomto regióne je bežná. 
Družstvá sú veľmi užitočné na mar-
ketingové účely, pomáhajú zvyšovať 
vyjednávaciu kapacitu s maloobchodník-

mi a trhmi. Spolupráca je tiež veľmi 
užitočná pre udržanie zdravých pôd. 
Jedným z týchto družstiev je OP 
OROFRUIT so sídlom v Rutigliane, 
združuje 22 pes-tovateľov stolového 
hrozna a so svojimi 220 ha vinohradov je 
jedným z najväčších v regióne Apúlia. 
Pasquale Parente pracuje ako agronóm 
pre OP OROFRUIT. „Naše družstvo nas-

tavilo veľmi vysoké štandardy na 
udržanie zdravej pôdy a zvýšenie jej 
kvality. Pestovanie hrozna je proces 
veľmi náročný na vstupy     a môže po-
tenciálne kontaminovať pôdu. To sa 
môže stať nadmerným používaním 
hnojív a iných chemických vstupov. Spo-
lupráca je preto veľmi účinná pri pred-
chádzaní kontaminácii pôdy,” hovorí. 

Členovia družstva využívajú viaceré 
opatrenia na zlepšenie a udržanie kvality 
pôdy. Pasquale: „Ústrednou súčasťou 
našej spolupráce je prevencia a možné 
zvyšovanie úrodnosti pôdy prostred-
níctvom trvalo udržateľného obhospo-
darovania pôdy a zeleného hnojenia. Po 
prvé, mletie hornín a ich zmiešanie         
s pôdou je štandardným postupom         
v oblasti pestovania stolového hrozna. 
To zvyšuje hĺbku pôdy a rozširuje pene-
tráciu rastu koreňov, čím im poskytuje 
viac vody a živín. Navyše vysoký obsah 
vápnika v kombinácii s dobrými 
klimatickými podmienkami robí Apúliu 
ideálnou na pestovanie stolového hroz-
na.” 

INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM   

  Talianski pestovatelia stolového hrozna spolupracujú na zlepšení kvality pôdy 

Databázu 
všetkých EIP 

inšpirácií 
dostupných  
v slovenčine 
nájdete tu . 

    Viac o projekte nájdete tu. 

http://www.nsrv.sk/download.php?3661
http://www.nsrv.sk/download.php?3661
https://nsrv.sk/?pl=93
https://nsrv.sk/?pl=93
http://www.nsrv.sk/download.php?3661


Predmetom projektu bolo zrealizovanie 
činnosti na dosiahnutie cieľov projektu 
– Rekonštrukciu kultúrneho domu. 
Zrealizované práce v interiéri a v ex-

teriéri prispeli k zníženiu energetickej 
náročnostii, zvýšeniu estetickej hod-

noty, pri využívaní kultúrneho domu 
širokou verejnosťou na kultúrnych         
a športových podujatiach. 
Realizáciou tohto projektu sa pred 
postupným znehodnotením ochránil 
objekt kultúrneho domu, nákladovo sa 
zefektívnilo jeho prevádzkovanie            
a údržba, odstránili sa statické poruchy 
nosnej konštrukcie. Zateplením 
obalových konštrukcií objektu sa zlepšili 
tepelno-technické vlastnosti. Vybu-

dovaním nového ústredného plynového 
kúrenia sa zefektívnilo celkové vyku-

rovanie objektu, čím sa výrazne znížili 

náklady. Celkovou rekonštrukciou tohto 
objektu sa vytvorili dôstojné priestory 
pre stretávanie sa občanov, ale aj 
návštevníkov obce, skvalitnili sa 
základné služby pre trávenie voľného 
času všetkých vekových kategórii. 
Hlavným cieľom projektu bolo zlepšiť 
životnú úroveň obyvateľov obce, a tak 
prispieť k oživeniu znevýhodnenej 
vidieckej oblasti s dôrazom na 
posilnenie konkurencieschopnosti         
a rozvoja vidieka. 
 

Ďalšie implementované projekty  
z PRV SR 2014 - 2020 nájdete  

v našej databáze! 
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Viac o projekte nájdete tu. 

INŠPIRÁCIE K 

Základné služby a 
obnova dedín vo 
vidieckych oblastiach 
– obec Lučatín    
 

Opatrenie 7/ Podopatrenie 
7.4 / Podpora na investície do 
vytvárania, zlepšovania alebo 
rozširovania miestnych 
základných služieb pre vidiecke 
obyvateľstvo vrátane voľného 
času a kultúry a súvisiacej 
infraštruktúry  
 

 

Miesto: Banskobystrický kraj, 
SR, okres Banská Bystrica 

 

 

Žiadateľ: Obec Lučatín 

 

 

Schválená výška príspevku  
z PRV SR 2014  -  2020:   
82 047,96 € 

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE Z PRV SR 2014 - 2020 

Fotografia pred realizáciou projektu,  
Zdroj: Obec  Lučatín 

Fotografia po realizácii projektu,  
Zdroj: Obec Lučatín 

Fotografia po realizácii projektu,  
Zdroj: Obec Lučatín 

Fotografia pred realizácii projektu,  
Zdroj: Obec Lučatín 

https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020
https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020
https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020
https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2430
https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2430
https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2430
https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2430
https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=2430
https://www.nsrv.sk/index.php?pl=51&article=2681
https://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020

