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Dvanásty ročník súťaže „Najkrajšia fotografia
z územia MAS“ má absolútneho víťaza
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Počas výstavy Agrokomplex
rozhodovali
návštevníci
v expozícii Národnej siete
rozvoja vidieka SR o absolútnom víťazovi súťaže
„Najkrajšia fotografia z územia MAS“. Vybrali fotografiu autora Mgr. Jozefa
Kovalíka (Občianske združenie MAS Sabinovsko,
o.z.) s názvom Úsmev
prosím.
Ocenenia
si
víťazi
jednotlivých
kategórií
preberali z rúk ministra
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana a generálnej
riaditeľky sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb Kataríny Mihaľovej.
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Víťazom gratulujeme a všetkým zapojeným ďakujeme za účasť.
Tešíme sa na ďalší ročník súťaže!

Všetky sútažné fotografie z tohto
ročníka si môžete pripomenúť vďaka
„Najkrajšia
fotografia
brožúre
z územia MAS 2022“, ktorá je v elektronickej podobe zverejnená na
webovej stránke NSRV SR.

PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY NSRV SR
Informačný seminár „Deň na konopnom poli“

Odborná zahraničná exkurzia do Maďarskej
Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj Vás republiky – MAS Pannónia Kincse LEADER
pozýva na Informačný seminár „Deň na konopnom poli", Egyesulet
ktorý sa uskutoční dňa 8.9.2022 HEMPBONE, Pčoliné.

Regionálna anténa NSRV SR pre Žilinský kraj Vás pozýva
na Odbornú zahraničnú exkurziu do Maďarskej
Nové príležitosti pre rozvoj podnikania v oblasti republiky – MAS Pannónia Kincse LEADER Egyesulet
v termíne 20. - 21.9.2022.
remesiel na vidieku
Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre
Trnavský kraj Vás pozýva na informačný seminár: „Nové Konferencia „Podporujeme vidiek Nitrianskeho
príležitosti pre rozvoj podnikania v oblasti remesiel na kraja“
vidieku“. Seminár sa uskutoční 13.9.2022 v Trnave.
Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky

Online seminár k Výzve č. 58/PRV/2022 a č. 59/
PRV/2022 pre podopatrenie 8.5 PRV SR 2014 2022
Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj Vás
pozýva na online seminár k Výzve č. 58/PRV/2022 pre
podopatrenie 8.5 - Investície do rozvoja lesných oblastí
a zlepšenia životaschopnosti lesov a č. 59/PRV/2022 pre
podopatrenie 8.5 - Investície do rozvoja lesných oblastí
a zlepšenia životaschopnosti lesov PRV SR 2014 - 2022,
ktorý sa uskutoční online dňa 14.9.2022.

kraj a Nitriansky samosprávny kraj Vás pozývajú na
konferenciu „Podporujeme vidiek Nitrianskeho kraja“
dňa 21. septembra 2022
od 9:15 hod.
v priestoroch
Kaštieľa Mojmírovce (Konferenčné centrum Žrebčín).

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

ZBER A ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ
Aktualizácia výziev č. 53/PRV/2022
PRV/2022

a 54/ podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

a tiež k výzve č. 59/PRV/2022, podopatrenie 8.5 –
Podpora na investície do zlepšenia odolnosti
a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov
Činnosť: Budovanie a obnova občianskej a poznávacej
infraštruktúry v lesných ekosystémoch. Odpovede na
zosumarizované otázky sú priebežne aktualizované
a boli vypracované alebo skonzultované Sekciou
rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR.

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že
aktualizovala výzvu č. 53/PRV/2022 pre opatrenie: 6 –
Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej
činnosti, podopatrenie: 6.3 – Pomoc na začatie
podnikateľskej
činnosti
na
rozvoj
malých
poľnohospodárskych podnikov a výzvu č. 54/
PRV/2022
pre
opatrenie:
6
–
Rozvoj
poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej
činnosti, podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie Verejná konzultácia pripravovanej výzvy na
podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov. podopatrenie 7.4 (charita) PRV SR 2014 - 2022
S cieľom transparentného prístupu k riadeniu PRV,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Najčastejšie otázky a odpovede
iniciuje verejnú konzultáciu k návrhu základných
Prinášame Vám najčastejšie otázky a odpovede k výzve
parametrov pripravovanej výzvy PRV zameranej na
č. 53/ PRV/2022, podopatrenie: 6.3 – Pomoc na začatie
podnikateľskej
činnosti
na
rozvoj
malých investície súvisiace s poskytovaním pomoci pre osoby
poľnohospodárskych podnikov, k výzve č. 54/ v materiálnej deprivácii.
PRV/2022, podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie Trvanie verejnej konzultácie: do 13.9.2022.

02

PRIPRAVOVANÉ AKTIVITY NSRV SR / ZBER A ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ

AKTUALITY MPRV SR
Minister Samuel Vlčan ocenil prácu poľovníkov
5. september 2022
Na Celoslovenských poľovníckych slávnostiach Dni sv. Huberta, ktoré sa pravidelne konajú v areáli
Múzea vo Svätom Antone, sa zúčastnil aj šéf agrorezortu.

Európske krajiny sa zhodujú: biodiverzita je záležitosťou všetkých lesov, nielen
v chránených územiach
2. september 2022
Téma biodiverzity lesov dominovala v rámci politického dialógu na vysokej úrovni, ktorý sa konal
v nemeckom Bonne pod hlavičkou FOREST EUROPE – ministerského procesu o ochrane lesov v Európe.
Aj prostredníctvom online pripojenia sa ho zúčastnili viacerí vysokí predstavitelia európskych krajín.
Signatármi FOREST EUROPE je celkovo 45 európskych krajín i Európska únia.

Agrorezort pripravuje výzvu pre dobročinné a charitatívne
najzraniteľnejší si zaslúžia dôstojný prístup k potravinám

organizácie.

Aj

30. august 2022
V neľahkých časoch podáva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pomocnú
ruku charitatívnym organizáciám a združeniam zameraným na potravinovú pomoc.

Agrorezort odmieta politickú propagandu. Dostupnosť potravín je našou prioritou
25. august 2022
Z iniciatívy ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana sa v stredu, 24.8.2022,
konalo na rezortnom ministerstve stretnutie so zástupcami potravinárov. Medzi prítomnými nechýbal
ani Milan Lapšanský, predseda Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).

Našim potravinárom odišlo už viac ako 95% z balíka pomoci
25. august 2022
Na pomoci pre našich výrobcov potravín nám záleží. Vyplácanie mimoriadnej pomoci pre potravinárov
je takmer vo finále.

Agrokomplex 2022 privítal viac ako 82 tisíc návštevníkov
22. august 2022
Brány 47. ročníka medzinárodnej výstavy poľnohospodárstva a potravinárstva - Agrokomplex 2022 sa
zatvorili. Národné výstavisko v Nitre privítalo počas 4 výstavných dní 82 108 návštevníkov.

Agrorezort vníma problémy poľnohospodárov spojené so suchom a vyššími cenami
energií
17. august 2022
Vyššie ceny energií sa už dlhšiu dobu premietajú do zvýšených cien za potraviny. MPRV SR nemôže
vstupovať do cenotvorby, môže však prinášať riešenia, ako zmierniť tento nárast cien, ktorý v konečnom dôsledku znáša spotrebiteľ.

Na realizáciu pozemkových úprav pôjde viac ako 55 miliónov EUR
16. august 2022
Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje 15. 8. 2022 ďalšiu dôležitú výzvu v oblasti projektových
podpôr. Dnes na svojej webovej stránke zverejnila Výzvu č. 60/PRV/2022 pre opatrenie 4 „Investície do
hmotného majetku“, podopatrenie 4.3 „Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom,
modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva“ – Vybudovanie
spoločných zariadení a opatrení.
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AKTUALITY MPRV SR

OZNAMY PPA
agentúra ukončila vyhodnocovanie
výziev
z minulosti. Okrem vyhlasovania a administrovania
aktuálnych žiadostí z výziev, ktorých bolo od
navrátenia akreditácie v októbri 2021 vyhlásených už
deväť, sa zároveň musela
vysporiadať aj so žiados7. 9. 2022
ťami z výziev, ktoré boli
Oznámenie pre uznané vyhlásené ešte za bývalých
organizácie výrobcov alebo vedení agentúry.
nadnárodnú
organizáciu
zoznamu
výrobcov v sektore ovocia Zverejnenie
a zeleniny s operačným schválených žiadateľov
programom
uvedeným v
rámci
opatrenia
v článku 33 nariadenia EP Školský program – časť:
a R (EÚ) č. 1308/2013, ktorý
školské ovocie a zelenina
platobná agentúra schválila
pre
školský
rok
na obdobie presahujúce
31.
december
2022 2022/2023
31. 8. 2022
a prílohu č. 1.

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje všetkým uznaným organizáciám
výrobcov
(OV) alebo nadnárodnej
organizácii
výrobcov
(NOV) v sektore ovocia a
zeleniny

MPRV SR k Ekoschémam Výzvy č. 60/PRV/2022
pre podopatrenie 4.3 23. 8. 2022
Pôdohospodárska platobná Podpora na investície do
agentúra
dáva
do infraštruktúry súvisiacej
pozornosti
Draft
us- s vývojom, modernizámernenie eko-schémy - ciou alebo a prispôsobepracovná verzia 1.0 (podľa ním poľnohospodárstva
čl. 31 nariadenia Európsa lesného hospodárstva
keho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2021/2115), uverej- 15. 8. 2022
nené na webovom síd- Pôdohospodárska platobná
agentúra oznamuje, že
le MPRV SR.
zverejnila
výzvu
č.
Výzva na predkladanie 6 0 / P R V / 2 0 2 2
na
žiadostí o poskytnutie predkladanie žiadostí o neštátnej pomoci vo forme návratný finančný prísúľav na environmen- pevok z Programu rozvoja
tálnych daniach (ZELENÁ vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre:
NAFTA 2022)
Opatrenie: 4 – Investície do
17. 8. 2022
hmotného
majetku,
4.3
–
PPA oznamuje oprávneným Podopatrenie:
Podpora
na
investície
do
žiadateľom, že zverejnila
súvisiacej
Výzvu na predkladanie infraštruktúry
žiadostí
o
poskytnutie s vývojom, modernizáciou
dotácie v zmysle Schémy alebo a prispôsobením poľštátnej
p o m o c i nohospodárstva a lesného
č. SA.103618. Výzva je h o s p o d á r s t v a ,
Vybudovanie
otvorená od 18. augusta do Operácia:
spoločných zariadení a o19. septembra 2022.

Výzva na predkladanie
žiadostí o poskytnutie
dotácie na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych
hospodárskych zvierat

PPA zverejnila Zoznam
schválených
žiadateľov
v rámci opatrenia Školský
program – časť: školské
ovocie a zelenina pre

5. 9. 2022

PPA už posiela rozhodnutia k žiadostiam o výnimočnú pomoc pre Oznámenie o zverejnení
poľnohospodárov

PPA oznamuje oprávneným
žiadateľom, že zverejnila
Výzvu na predkladanie
žiadostí
o
poskytnutie
dotácie v zmysle Schémy
štátnej
pomoci
č. SA.102865. Výzva je
otvorená od 05. septembra
do 07. septembra 2022.
Výzva je otvorená pre
poskytovateľa služby –

školský rok 2022/2023.

26. 8. 2022

PPA ukončila vyhodnocovanie výziev z minulosti

Na základe delegovaného
nariadenia Komisie (EÚ)
2022/467
Slovensko
pristupuje k vyplateniu
výnimočnej
pomoci
poľnohospodárom, ktorá
má slúžiť na čiastočné
zníženie ich strát a
pokrytie nákladov na
produkciu
v
tomto

2. 9. 2022

sektore.

Pôdohospodárska platobná

Návrh

kafilériu.
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patrení.

usmernenia

OZNAMY PPA

INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM
Používanie údajov na riadenie vplyvu chovu dobytka na životné prostredie
Online aplikácia poskytuje farmárom vo
Francúzsku odporúčania na prekonanie
výziev udržateľnosti chovu dobytka
a zmiešaných plodín.
Klimatické
zmeny,
kvalita
vody,
sekvestrácia uhlíka, biodiverzita, to
všetko sú dôležité otázky pre chovateľov
dobytka. Vo Francúzsku bola vyvinutá
digitálna aplikácia, ktorá využíva
špecifické údaje zozbierané na farmách
na poskytovanie odporúčaní chovateľom
dobytka, kôz a oviec na zníženie vplyvu
na životné prostredie.
Systémy živočíšnej výroby, najmä
prežúvavcov, sa stal predmetom kritiky
na európskej a celosvetovej úrovni pre
svoju environmentálnu stopu. To viedlo
toto odvetvie k hľadaniu metód výroby
šetrnejších k životnému prostrediu
a zvieratám, ktoré tiež umožňujú zlepšiť
ekonomické a sociálne aspekty chovu
dobytka.
Zároveň je pre sektor poľnohospodárstva v EÚ k dispozícii čoraz väčší
počet digitálnych technológií a riešení
založených na údajoch, ktoré umožňujú
poľnohospodárom pracovať presnejšie,
efektívnejšie a udržateľnejšie, čím sa
zlepšujú
rozhodovacie
a
poľnohospodárske postupy, čo pomáha
zvyšovať celkovú výkonnosť poľnohospodárskych podnikov.
Vo Francúzsku Idele (Institut d’Elevage)
vyvinul online aplikáciu založenú na
údajoch s názvom CAP’2ER®. Na
stanovenie agroekologických ukazovateľov je do programu zadaných
30 súborov údajov o činnosti. Tieto
údaje sú rozdelené do piatich kategórií:
hospodárske zvieratá, hospodárenie

s hnojom, polia, krmivo a spotreba
energie. Medzi ne patrí: celková ročná
spotreba paliva, produktivita zvierat
(prírastok, rast, marketingový vek),
nakúpené krmivo, množstvo a hospodárenie s maštaľným hnojom, počet
stromov a húštin, kríkov, živých plotov,
pásov trávy, kamenných hromád a kamenných múrov a vodných zdrojov na
farme.

Databázu
všetkých EIP
inšpirácií
dostupných
v slovenčine
nájdete tu .

Národná sieť rozvoja vidieka SR Vám dáva do pozornosti otvorenie výzvy na
nábor nových odborných členov a expertov do troch nových EIP - AGRI Focus
Groups - odborných skupín pre biodiverzitu, sociálne poľnohospodárstvo
a opustené pôdy.
Podrobnosti a aplikačný formulár nájdete cez link.
Registrácia je otvorená do 19.9.2022 (vrátane).

Viac o projekte nájdete tu.
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INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM

INŠPIRÁCIE
K DOBREJ PRAXE Z PRV SR 2014 - 2020
PRÍKLADY
Jazdecký areál
Sihoť, Haniska
Opatrenie 6/ Podopatrenie
6.1 / Pomoc na začatie
podnikateľskej činnosti pre
mladých poľnohospodárov
Miesto: Prešovský kraj, SR,
okres Prešov
Žiadateľ: Monika Klein

Schválená výška príspevku
z PRV SR 2014 - 2020:
50 000 €

Predmetom projektu bola realizácia
podnikateľského plánu žiadateľa na
dosiahnutie štandardného výstupu v oblasti živočíšnej výroby zameranej na chov
koní, za úmyslom vytvorenia jazdeckého
areálu.
Projektom boli naplnené nasledujúce
ciele:
1. chov koní, vybudovanie jazdeckého
areálu s možnosťou výučby jazdy na
koňoch,
2. vytvorenie dvoch pracovných miest,
jedno z nich obsadené žiadateľkou,
3. vytvoriť fungujúcu farmu.

Ďalšie implementované projekty
z PRV SR 2014 - 2020 nájdete
v našej databáze!
Fotografie po realizácii projektu
Zdroj: Monika Klein

Viac o projekte nájdete tu.
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PRÍKLADY DOBREJ PRAXE Z PRV SR 2014 - 2020

