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Účasť NSRV SR na výstave Agrokomplex 2022
Národná sieť rozvoja vidieka SR Vás pozýva do svojho stánku v expozícií
Národnej siete rozvoja vidieka SR v pavilóne M2 počas 47. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex,
ktorá sa bude konať v dňoch 18. - 21. 08. 2022 na výstavisku agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik v Nitre.
V našej expozícii sa budú prezentovať regionálne antény NSRV SR,
miestne akčné skupiny, remeselníci a výrobcovia regionálnych produktov. Pripravili sme pre Vás kultúrny program — vystúpenia folklórnych
a speváckych skupín z rôznych kútov Slovenska.
Tiež sa budete môcť zapojiť do hlasovania a rozhodnúť o Absolútnom
víťazovi súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS 2022. Slávnostné
odovzdávanie ocenení bude prebiehať na pódiu v sobotu,
20. augusta 2022 o 13.00 hod.
Tešíme sa na Vašu účasť!
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SLEDUJTE NÁS

Dožinky v Dolnej Ždani
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj a EKOtrend Vás pozývajú na podujatie Dožinky v Dolnej Ždani, ktorý sa uskutoční dňa 27.8.2022 v obci Dolná Ždaňa.

Ždanianský jarmok
Regionálna anténa NSRV SR pre Košický kraj Vás pozýva na 22. Ždanianský jarmok. Dňa: 27.08.2022, Amfiteáter v centre obce Ždaňa.
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SLEDUJTE náš KALENDÁR AKCIÍ a o konkrétnych termínoch buďte informovaní včas.

ZBER A ŠIRENIE INFORMÁCIÍ
Vyhodnotenie Verejnej konzultácie k základným parametrom pripravovaných výziev na
podpatrenia 4.3.E, 8.3, 8.4 PRV SR 2014 - 2022

MPRV SR zverejňuje vyhodnotenie pripomienok predložených v rámci verejnej konzultácie k základným parametrom pripravovaných výziev na podopatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022:

 4.3.E Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej
s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde
 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených
lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami (činnosť: Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch)
 8.4 Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými
požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými
udalosťami
Súbežne s verejnou konzultáciou prebiehala aj konzultácia v Monitorovacom výbore pre Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2022.

a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov
Činnosť: Umelá obnova a výchova ochranných lesov
a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných
porastov — výzva č. 58/PRV/2022

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 55/PRV/2022

Pôdohospodárska platobná agentúra aktualizovala na
webovom sídle PPA Výzvu č. 55/PRV/2022 pre podopatrenie 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti
a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, činnosť: Zlepšenie hniezdnych príležitostí vtákov v lese a iných prvkov
zvyšujúcich biodiverzitu lesných ekosystémov aktívnymi
manažmentovými opatreniami so zameraním na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho (Tetrao
urogallus) v lesných porastoch v čase prebierkového veku do 50 rokov na definovaných lokalitách v zmysle metodiky vypracovanej Národným lesníckym centrom.
Aktualizované dokumenty obsahujú úpravy aj na záklaZmena termínu uzavretia výzvy na 30.09.2022.
de pripomienok členov Monitorovacieho výboru.

Zverejnenie výziev PRV SR 2014 - 2022

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojom webovom sídle niekoľko výziev na predkladanie žiadostí o NFP, týkajú sa podopatrení:
 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej
s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva — výzva č. 60/
PRV/2022
 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti
a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov, Činnosť:
Budovanie a obnova občianskej
a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch —
výzva č. 59/PRV/2022
 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti

Najčastejšie otázky a odpovede

Prinášame Vám najčastejšie otázky a odpovede k výzve
č. 53/ PRV/2022, podopatrenie: 6.3 – Pomoc na začatie
podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov a k výzve č. 54/PRV/2022, podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti
pre mladých poľnohospodárov. Odpovede na zosumarizované otázky sú priebežne aktualizované a boli vypracované alebo skonzultované Sekciou rozvoja vidieka
a priamych platieb MPRV SR.
Regionálna anténa NSRV SR pre Trnavský kraj Vás pozýva na Odborný seminár k Výzve č. 54/PRV/2022 pre
podopatrenie 6.1 PRV SR 2014 - 2022, ktorý sa uskutoční online dňa 25.8.2022.

Tematická skupina ENRD pre krajinné prvky a biodiverzitu
Táto tematická skupina ENRD poskytuje príležitosť spojiť zástupcov členských štátov a zainteresované strany,
aby diskutovali o tom, ako podporiť lepšiu rozmanitosť, pokrytie, prepojenosť a stav krajinných prvkov v poľnohospodárskom prostredí. Vyjadrite svoj záujem stať sa členom tematickej skupiny do 6. septembra 2022.
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ZBER A ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

AKTUALITY MPRV SR
Dialóg o pôde a vode intenzívne pokračuje
11. august 2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pristupuje k riešeniu otázky sucha koncepčne – spája globálne ciele a ponúka komplexné riešenia na ochranu krajiny pred suchom a degradáciou pôdy. Na druhé kolo Dialógu o vode a pôde prizvalo aj zástupcov z iných rezortov.

Reakcia MPRV SR na medializované informácie zo strany Zväzu chovateľov ošípaných
10. august 2022
MPRV SR v reakcii na včera publikované vyjadrenia Zväzu chovateľov ošípaných, že ,,do dnešného dňa
sme nedostali ani cent“ zo sľúbených peňazí na preklenutie následkov pandémie, zdražovania, vojny na
Ukrajine a afrického moru ošípaných uvádza, že Výnimočná pomoc je v štádiu vyhodnocovania na PPA
a tak, ako bolo deklarované, bude oprávneným chovateľom vyplatená do konca septembra 2022.

Agrorezort spúšťa monitoring škôd spôsobených zverou poľnohospodárom
8. august 2022
Poľnohospodári už môžu nahlasovať škody, ktoré im každoročne spôsobuje zver. MPRV SR spustilo elektronický dotazník a získané údaje budú základom pre vypracovanie Strategického plánu, ktorý bude
komplexne riešiť túto problematiku.

Z balíka pomoci určenej potravinárom sme vyplatili takmer 80%
5. august 2022
Vyplácanie mimoriadnej pomoci pre potravinárov úspešne napreduje. Národnému poľnohospodárskemu a potravinárskemu centru (NPPC), ktoré je administrátorom tejto pomoci sa k dnešnému dňu podarilo vyplatiť takmer 6,3 milióna EUR žiadateľom, ktorí splnili všetky náležitosti.

Od začiatku augusta je povolený mimoriadny lov diviačej zveri v mestských častiach Bratislavy
2. august 2022
Stretnutia expertnej skupiny zainteresovaných strán a odborníkov, ktoré sú súčasťou Národného eradikačného programu pre africký mor ošípaných (AMO) v SR, prinášajú pozitívne výsledky.

LESY SR nevyvážajú do zahraničia palivové drevo ani štiepku
2. august 2022
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) reaguje na výzvu ministra životného
prostredia SR Jána Budaja o regulovaní vývozu dreva zo Slovenska do zahraničia. Štátny podnik LESY SR,
ktorý je v gescii MPRV SR, žiadne palivové drevo, ani štiepku do zahraničia nevyváža.

MPRV SR chce vzťahy medzi obchodnými reťazcami a dodávateľmi upraviť za okrúhlym
stolom
29. júl 2022

Vzhľadom na informácie, ktorými Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR disponuje, chce
zasiahnuť do stabilizácie dodávateľsko – odberateľských vzťahov na domácom trhu s potravinami.

Kontroly kvality obilia a múky naberú na intenzite
28. júl 2022
V nadväznosti na zasadnutie Krízového štábu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(MPRV SR) súvisiace s tranzitom obilia z Ukrajiny, sa dnes na pôde agrorezortu stretla avizovaná expertná skupina. Stretnutie viedol štátny tajomník MPRV SR Martin Kováč.

Hrušovský lepník získal prestížne chránené zemepisné označenie
26. júl 2022
Európska komisia zapísala do registra produktov s chráneným označením ďalšiu slovenskú špecialitu.
Ide o takzvaný „Hrušovský pecník“, tradičnú pochúťku z Hrušova, obce v Banskobystrickom kraji.
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AKTUALITY MPRV SR

OZNAMY PPA
Výzva na predkladanie
žiadostí o poskytnutie
dotácie na založenie
a vedenie plemennej
knihy a plemenárskej
evidencie
9. 8. 2022
PPA oznamuje oprávneným
žiadateľom, že zverejnila
Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
v zmysle Schémy štátnej po-

PPA oznamuje oprávneným pre-prijimatela.
hospodárskych
sektoroch.
žiadateľom, že zverejnila
Z toho bola približne štvrtina
Oznámenie o vykonaVýzvu na predkladanie žiapodaná elektronicky.
ných
administratívnych
dostí o poskytnutie dotácie
v zmysle Schémy štátnej po- kontrolách na predlože-

Oznam o zverejnení Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného
príspevku z Programu
rozvoja vidieka SR 20142022, verzia č. 3

moci č. SA.103050.
Výzva je
otvorená od 09. augusta
3. 8. 2022
2022 do 23. augusta 2022.

Výzva na predkladanie
žiadostí o poskytnutie
dotácie na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty
hospodárskych zvierat
9. 8. 2022

ných jednotných žiados- Oznámenie o možnosti
využitia postupu podľa
čl. 15 nariadenia (EÚ)
č. 809/2014

moci č. SA.102808.
Výzva je
otvorená od 09. augusta tiach v roku 2022
2. 8. 2022
2022 do 23. augusta 2022.

PPA oznamuje príjemcom
podpory z Programu rozvoja
vidieka SR 2014 – 2022,
že zverejnila zverejnenie Príručku pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022, verzia č.
3.na webovom sídle PPA
https://www.apa.sk/prirucka-

PPA oznamuje žiadateľom,
ktorí v roku 2022 predložili
jednotnú žiadosť, že v týchto
dňoch
pristúpila
k administrovaniu oznámení
o nezrovnalostiach vo výmerách. Aplikácia GSAA pre rok
2022 je žiadateľom týmto
plne prístupná.

28. 7. 2022

PPA v súvislosti s aktuálnou
klimatickou situáciou dáva do
pozornosti ustanovenie čl. 15
ods. 2 tretieho pododseku
vykonávacieho
nariadenia
(EÚ) č. 809/2014, v zmysle
ktorého je žiadateľovi v riadne odôvodnených prípadoch
možné povoliť zmeniť ZozPPA prijala vyše 1 600 nam poľnohospodárskych
žiadostí o výnimočnú po- pozemkov s oblasťou ekolomoc
gického záujmu za predpokladu, že to nestavia žiadateľa
29. 7. 2022
do výhodnejšej pozície v súPPA prijala do 29. júla 2022 vislosti s plnením povinností
1 608 žiadostí o výnimočnú vyplývajúcich z pôvodnej žiapomoc vo vybraných poľno- dosti.

INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM

Kampaň na zvýšenie povedomia o AKIS v Holandsku

Prečo považujú európske organizácie AKIS za dôležitý?
Aké príležitosti majú hlavní
hráči (poradcovia, školitelia,
vedomostní
brokeri ,
výskumníci, učitelia atď.)
v AKIS? Aké nové spolupráce
a prepojenia môžu vzniknúť?
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"Vidíme, že termín AKIS
(Agricultural Knowledge and
Innovation System, Pôdohospodársky znalostný a inovačný systém) sa v nášej sieti
používa čoraz viac, no
mnohým ľuďom stále nie je
jasné, čo to vlastne znamená,” vysvetľuje Thamar
Kok z holandskej podpornej
siete. „Rozhodli sme sa zorganizovať sériu webinárov,
ktoré odpovedajú na tieto
otázky.”

Viac o projekte nájdete tu.

OZNAMY PPA / INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM

INŠPIRÁCIE
K DOBREJ PRAXE Z PRV SR 2014 - 2020
PRÍKLADY
Výstavba športoviska v obci Nadlice
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: Trenčiansky kraj, SR,
okres Partizánske, obec
Nadlice
Žiadateľ: Obec Nadlice

Schválená výška príspevku
z PRV SR 2014 - 2020:
13 992 €

Fotografia pred realizáciou projektu,
Zdroj: Obec Nadlice

Predmetom projektu bola výstavba workoutového ihriska v obci Nadlice, pričom
jeho realizáciou sa docielila vyššia atraktivita obce a vyššia kvalita života občanov.
Táto projektová aktivita vyply-nula z potrieb obce zabezpečiť vhodnú, estetickú
a bezpečnú občiansku vybave-nosť a kvalitnú verejnú infraštruktúru slúžiacu na
oddych a zábavu a vytvoriť vhodné podmienky pre občanov na trávenie voľného
času. V minulosti bola riešená plocha zarastená a nevyužívaná. Pôvodný stav
predstavoval nevyužívané obecné priestranstvo ideálne pre vybudovanie fitparku s workoutovými prvkami. Predmetom
projektu bolo efektívne využitie priestoru
pre aktívny oddych obyvateľov v rámci
obce Nadlice. Workoutové ihrisko je zostavené z jedno-tlivých fitness a workout
prvkov a zostáv so všetkými potrebnými
certifikátmi. Prvky a zostavy sú určené
pre rôzne vekové kategórie. Poskytujú

Fotografia pred realizáciou projektu,
Zdroj: Obec Nadlice

Fotografia po realizácii projektu,
Zdroj: Obec Nadlice

možnosti pre hru a rozvoj pohybových
aktivít orientovaných na hrubú motoriku,
priestorovú orientáciu, sústredenie, na
tréning balančných a koordinačných
schopností.
Ďalšie implementované projekty
z PRV SR 2014 - 2020 nájdete
v našej databáze!

Fotografia po realizácii projektu,
Zdroj: Obec Nadlice

Viac o projekte nájdete tu.

05

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE Z PRV SR 2014 - 2020

