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Výzva č. 44/PRV/2020 – Aktualizácia č. 2
8.3 – Podpora na prevenciu
škôd v lesoch spôsobených
lesnými požiarmi a prírodnými
katastrofami a katastrofickými
udalosťami

B; budovanie a rekonštrukcia
technických diel v lesoch na
ochranu pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre
akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi

Oblasť : Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch
C; budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany
v lesoch – drobných prekladaOprávnené projekty :
n ýc h d re ven ýc h h rád zo k
A; zahrádzanie bystrín v lesoch (zrubov) alebo sypaných kamenna účely ochrany pred povodňa- ných hrádzok na lesných pomi, zmiernenie eróznych proce- zemkoch, ktorých budovanie si
sov a pre akumuláciu vody na nevyžaduje stavebné povolenie.
účely ochrany pred požiarmi;
Viac info na strane 2

OZNAMY PPA
Oznámenie o predkladaní žiadostí o
priame podpory na zvieratá pre
r. 2020
17. 04. 2020

PPA ako orgán štátnej správy
zabezpečujúci administratívne
činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov
Európskej únie a s finančnými
prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti
pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka v zmysle zákona č.
280/2017 Z. z. o poskytovaní
podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o
zmene zákona č. 292/2014 Z.
z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť
predkladania Žiadostí o priame podpory na zvieratá pre
r. 2020
Čítajte viac...

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť
predkladania Žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia pre r. 2020.
Čítajte viac...

Zverejnenie formulárov k predkladaniu žiadostí o priame podpory na
lesnícke opatrenia pre rok 2020 vo
formáte PDF
17. 04. 2020

PPA pripravila formuláre k výzve na predkladanie žiadostí o
priame podpory na lesnícke
opatrenia na rok 2020 aj vo
formáte PDF. Žiadatelia, ktorí
majú staršie verzie MS Office,
alebo disponujú len voľne dostupným Office, môžu korektne vytlačiť a prípadne aj elektronicky vyplniť tieto formuláre.
Čítajte viac...

Oznámenie o predkladaní žiadostí o Zverejnenie formulárov k predklapriame podpory na lesnícke opatre- daniu žiadostí o priame podpory
pre zvieratá pre rok 2020 vo fornia 2020
17. 04. 2020
máte PDF
PPA ako orgán štátnej správy
zabezpečujúci administratívne
činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov
Európskej únie a s finančnými
prostriedkami štátneho rozpočtu smerujúcimi do oblasti
pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka v zmysle zákona
č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní
podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o
zmene zákona č. 292/2014 Z.
z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a
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17. 04. 2020

Aktualizácia č. 1 Výzvy č. 45/
PRV/2020
15. 04. 2020

Oznam pre príjemcov podpory
z Programu rozvoja vidieka SR
2014 – 2020, o aktualizácii Výzvy č. 45/PRV/2020 pre opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie
8.4 – Podpora na obnovu lesov
poškodených lesnými požiarmi
a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.
• Výzva aktualizovaná 15.04.2020
– Aktualizáciu č. 1 nájdete tu
• Podávanie a prijímanie ŽoNFP
od 25.02.2020 do: otvorená výzva – bez zmeny
Čítajte viac....

Aktualizácia č. 2 Výzvy č. 44/
PRV/2019
15. 04. 2020

Oznam pre príjemcov podpory
z Programu rozvoja vidieka SR
2014 – 2020, o aktualizácii Výzvy č. 44/PRV/2019 pre opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie
8.3 – Podpora na prevenciu škôd
v lesoch spôsobených lesnými
požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, Oblasť: Zlepšenie vodného
hos pod ár st v a
v
les oc h.

PPA
pripravila
formuláre
k výzve na predkladanie žiadostí o priame podpory na
zvieratá na rok 2020 aj vo formáte PDF. Žiadatelia, ktorí
majú staršie verzie MS Office,
alebo disponujú len voľne dostupným Office, môžu korektne vytlačiť a prípadne aj elektronicky vyplniť tieto formuláre.

• Podávanie a prijímanie ŽoNFP
od 16.03.2020 do: 29.05.2020 –
bez zmeny

Čítajte viac...

Čítajte viac....

• Výzva aktualizovaná 15.04.2020
– Aktualizáciu č. 2 nájdete tu

OZNAMY PPA

OZNAMY PPA - pokračovanie
Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné
skupiny v súvislosti s mimoriadnou
situáciou spôsobenou pandémiou
COVID-19
14. 04. 2020

• Predĺženie niektorých lehôt
súvisiacich s administrovaním
žiadostí a zmlúv o poskytnutí
NFP.
• Predĺženie niektorých lehôt a
ďalšie odporúčania pre MAS.
• Úprava niektorých povinností
súvisiacich s obstarávaním tovarov, služieb a prác.
V súvislosti s mimoriadnou
situáciou spôsobenou pandémiou Covid - 19 PPA vydáva
usmernenie pre MAS, ktorým
zavádza zmierňujúce opatrenie pre implementáciu programu.
Čítajte viac...

vom sídle PPA predlžuje z 3 na
5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zverejnenie.
• Prijímatelia, ktorí z dôvodov
zapríčinených alebo vyvolaných mimoriadnou situáciou
v súvislosti s COVID-19 nemôžu dodržať termíny predkladania záverečných žiadostí o platbu stanovené v zmluve, si môžu uplatniť tzv. okolnosť vylučujúcu zodpovednosť.

PPA pripravila formuláre k výzve na predkladanie Jednotnej
žiadosti na rok 2020 aj vo formáte PDF. Žiadatelia, ktorí majú staršie verzie MS Office, alebo disponujú len voľne dostupným Office, môžu korektne
vytlačiť a prípadne aj elektronicky vyplniť tieto formuláre.
Čítajte viac...

Čítajte viac...

V súvislosti s mimoriadnou
situáciou spôsobenou pandémiou COVID - 19 PPA vychádza v ústrety prijímateľom
podpory z Programu rozvoja
vidieka SR 2014 – 2020 a poskytuje možnosť predĺženia
lehôt k predloženiu dokladov
z
verejného
obstarávania/
obstarávania a k predloženiu
záverečnej žiadosti o platbu.
Spôsob oznámenia týchto skutočností prijímateľom na PPA
a ďalšie podrobnosti administrovania sú predmetom zverejneného usmernenia.
Čítajte viac...

• V súvislosti s mimoriadnou
situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19 bude PPA akceptovať predĺženie lehoty na
predloženie dokladov z VO/O
o dobu trvania tejto mimoriadnej situácie.
• Lehota na zverejnenie výzvy
podľa bodu 3 písm. d) Metodického pokynu k zverejňovaniu
výziev Obstarávateľov v rámci
PRV SR 2014-2020 sa na webo-
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07. 04. 2020

• Od 1. apríla 2020 dochádza k
zmenám pravidiel pre držiteľov hovädzieho dobytka pri
premiestnení zvieraťa z chovu.
• Doklad o premiestnení hovädzieho dobytka zasiela do centrálneho registra hospodárskych zvierat (CRHZ) pôvodný
aj nový držiteľ zvieraťa samostatne.
S účinnosťou od 1. apríla 2020
dochádza k zmene Vyhlášky
MPRV SR 20/2012 Z.z. z 13.
januára 2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho
dobytka. Uvedenou úpravou
sa mení doterajšia prax, podľa
ktorej pôvodný držiteľ zvieraťa
zasielal doklad o premiestnení
hovädzieho dobytka s odosielaným zvieraťom len novému
držiteľovi zvieraťa, ktorý následne zasielal doklad potvrdený obidvomi držiteľmi do
CRHZ. Podľa platných pravidiel zasiela pôvodný aj nový
držiteľ doklad o premiestnení
hovädzieho dobytka do CRHZ
samostatne. Základným cieľom uvedenej právnej úpravy
je vyriešiť ťažkosti, ktoré vyplývali zo vzájomnej závislosti
držiteľov hovädzieho dobytka
pri splnení povinnosti oznámenia premiestnenia zvieraťa
do CRHZ a pomôcť tak chovateľom znížiť porušenia pravidiel vo vzťahu k plneniu povinností právnych predpisov
Európskej únie a Slovenskej
republiky o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka.

Usmernenie PPA pre prijímateľov
podpory z Programu rozvoja vidieka Zverejnenie formulárov k Jednotnej
SR 2014 - 2020 v súvislosti s mi- žiadosti pre rok 2020 vo formáte
moriadnou situáciou spôsobenou PDF
09. 04. 2020
pandémiou COVID-19
09. 04. 2020

Informácia pre chovateľov hovädzieho dobytka

OZNAMY PPA - pokračovanie

AKTUALITY MPRV SR
Generálnou tajomníčkou agrorezortu bude Vladimíra Fabriciusová
17. apríl 2020

Novou generálnou tajomníčkou služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) bude Vladimíra Fabriciusová.
Vo funkcii nahradí Jaroslava Regeca. Na štvrtkovom rokovaní o tom rozhodla Vláda Slovenskej republiky. Novou generálnou tajomníčkou služobného úradu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV
SR) bude Vladimíra Fabriciusová. Vo funkcii nahradí Jaroslava Regeca. Na
štvrtkovom rokovaní o tom rozhodla Vláda Slovenskej republiky.

Národné lesnícke centrum povedie Peter Balogh
14. apríl 2020

Národné lesnícke centrum (NLC), vedecko-výskumno-vzdelávaciu inštitúciu v oblasti lesníctva patriacu pod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, povedie od 7. apríla Peter Balogh. Do funkcie ho vymenoval Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Nahradí tak doterajšieho generálneho riaditeľa NLC Ľuboša Halvoňa.

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič povedie Ivan Šoltys

14. apríl 2020

Štátny podnik Lesopoľnohospodársky majetok Ulič (LPM Ulič) povedie
Ivan Šoltys. Vedením podniku ho dnes poveril Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Nahradí tak doterajšieho riaditeľa
Petra Šišku.

Ministri pôdohospodárstva a životného prostredia uzavreli Veľkonočnú dohodu
o lesoch

14. apríl 2020

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský a minister
životného prostredia SR Ján Budaj sa dohodli na vytvorení stálej medzirezortnej komisie pre lesy. Jej úlohou bude zdokonaliť legislatívu tak, aby sa
zvýraznil význam lesov a odstránili sa rozpory pri ich správe.

Agrorezort zvládol zabezpečiť štart kampane priamych podpôr aj počas pandémie koronavírusu
08. apríl 2020

MPRV SR ako správca registra pôdy LPIS informuje potenciálnych žiadateľov o priame podpory v súvislosti so štartom kampane pre rok 2020.
I napriek rozsiahlym opatreniam, ktoré SR zaviedla v čase šírenia ochorenia COVID-19, bola zo strany agrorezortu prípravná fáza pre štart kampane plne zabezpečená. MPRV SR tak tento týždeň pre žiadateľov úspešne
spustilo kampaň priamych podpôr na rok 2020.
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AKTUALITY MPRV SR

AKTUALITY MPRV SR - pokračovanie
Štátni veterinári pomôžu s testovaním obyvateľov na koronavírus
07. apríl 2020

Pracovníci Veterinárneho ústavu Štátneho veterinárneho a potravinového
ústavu Zvolen pomôžu s testovaním obyvateľov na koronavírus. Testovacie kapacity na Covid-19 vďaka tomu vzrastú o 200 a postupne až 300 testov denne.

Mičovský: 22-miliónový protipožiarny kamerový systém v lesoch preveríme
07. apríl 2020

Hektárový požiar lesa nad hrebeňom Slavkovského štítu, neďaleko Hrebienku nad Starým Smokovcom, sa podarilo v nedeľu lokalizovať a uhasiť.
Na situáciu sa v nedeľu ešte počas hasenia prišiel osobne pozrieť minister
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský s riaditeľom Štátnych lesov TANAPu Marošom Petríkom.

Mičovský: Podporu ovčiarstva chcem konkurenčne vyrovnať

07. apríl 2020

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský, predseda
Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie J. Karahuta
a štátny tajomník MPRV SR Martin Fecko rokovali so Zástupcami Zväzu
chovateľov oviec a kôz o aktuálnych prioritách a cieľoch ovčiarstva na Slovensku. Výsledkom je niekoľko dôležitých úloh, ktoré chce rezort systémovo nastaviť tak, aby chov oviec na Slovensku vzrástol.

Premiér Igor Matovič sa zúčastnil na krízovom štábe agrorezortu

14. apríl 2020

Na pravidelnom rokovaní krízového štábu Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) sa dnes v doobedňajších hodinách zúčastnil aj predseda Vlády Slovenskej republiky Igor Matovič. Experti agrorezortu so zástupcami poľnohospodárov, spracovateľov potravín a slovenských i zahraničných obchodníkov na ňom rokovali o aktuálnom vývoji
v agrosektore na Slovensku i v zahraničí.
„Dnes na krízovom štábe ministerstva pôdohospodárstva obchodníci potvrdili dostatočné zásoby potravín na skladoch na Slovensku. Čo je tiež pozitívne pre boj s pandémiou, znížila sa aj frekvencia nakupovania obyvateľmi. Ľudia si nakupujú viac počas jednej návštevy obchodu,“ povedal
Igor Matovič, predseda Vlády SR po rokovaní krízového štábu.
„Obchodníci nám potvrdili, že Slováci sa zároveň predzásobili potravinami. Napríklad ryže nakúpili Slováci za prvý štvrťrok toľko, ako za 10 mesiacov roku minulého. Menej však obyvatelia nakupujú vysokofrekvenčný
sortiment ako je pečivo, cukrovinky či kvety. Pokles veľkonočného sortimentu je medziročne až okolo úrovne 50 percent,“ ozrejmil Ján Mičovský,
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Čítajte ďalej...
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AKTUALITY MPRV SR - pokračovanie

Príklady dobrej praxe
z PRV SR 2014 - 2020

Rekonštrukcia poľnohospodárskeho objektu a výstavba objektov pre agroturistiku a hipoterapiu
Opatrenie 6 / Podopatrenie 6.4 / Oblasť
2. Činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori,
občania so zníženou schopnosťou pohybu a spracovanie a uvádzanie na trh produktov, ktorých výstup spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ vrátane OZE
a poskytovania služieb
Miesto:
Jasová, Nové Zámky
Žiadateľ:
AgroContract mliečna farma, a.s.
Schválená výška príspevku z PRV SR
2014 - 2020 :
448 563,70 €

Fotografie po realizácii projektu,
Zdroj: AgroContract mliečna farma, a.s.

Predmetom projektu je rozšírenie poľnohospodárskeho objektu o školiace centrum, krytú a vonkajšiu jazdiareň pre kone.

Fotografie po realizácii projektu,
Zdroj: AgroContract mliečna farma, a.s.
Rekonštrukcia poľnohospodárskeho objektu na agroturistiku
a hypoterapiu. Cieľom je vybudovanie funkčného agroturistického centra s hypoterapiou
a technickým zázemím pre
chov a ustajnenie koní so vzdelávacím centrom.
Viac o projekte nájdete tu.
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PRÍKLADY DOBREJ PRAXE Z PRV SR 2014 - 2020

