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- Podpora rozvoja vidieka  pre  kategórie aktérov na 

vidieku, uvedených v jednotlivých opatreniach, 

pomocou finančných príspevkov na jednotlivé projekty 

z Európskeho poľnohospodárskeho fondu rozvoja 

vidieka, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a v 

niektorých prípadoch aj z vlastných zdrojov prijímateľa 

podpory
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Samotnému dokumentu PRV SR 2014-2020  predchádzali analýzy stavu 

jednotlivých sektorov (poľnohospodárstvo, lesníctvo, životné podmienky a rozvoj 

obcí, životné prostredie, cestovný ruch, aktivita rôznych združení, prístup 

LEADER, atď...)

Nakoniec sa zo všetkých zdrojov vytvorí SWOT analýza 
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 Východiskom pre stratégiu PRV sú výsledky analýzy SWOT, identifikované 

potreby ako aj ciele Stratégie Európa 2020. Na národnej úrovni stratégia PRV 

dopĺňa ciele Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013-2020 

a Aktualizovanej nár. stratégie ochrany biodiverzity do r.2020.

 Obsah stratégie je určený Partnerskou dohodu ako aj rozpočtom verejných 

prostriedkov. Identifikované problémy a potreby budú riešené 

prostredníctvom plán. intervencií v rámci všetkých šiestich priorít EPFRV 
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V zmysle SPP si stratégia stanovuje nasledovné strategické ciele:

 Posilnenie konkurencieschopnosti pôdohospodárskeho sektora

 Udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa 

klimatickým zmenám

 Vyvážený územný rozvoj vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane 

vytvárania a udržiavania pracovných miest
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 Ďalšie  rozvíjanie  strategických cieľov vyústilo  až do Opatrení, ktoré majú 

tieto ciele napĺňať. 

 V jednotlivých Opatreniach je  sú charakterizované priority  a aktivity. Sú 

stanovaný prijímatelia, výška a spôsob pomoci, oprávnené a neoprávnené 

výdavky, monitorovacie ukazovatele.
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 OPATRENIE č.1

Prenos znalostí a informačné akcie

 Opatrenie sa delí na podopatrenia:

1.1. – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností

1.2. – Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie
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 OPATRENIE č.2

Poradenské služby, služby pomoci pri riadení 

poľnohospodárskych podnikov a 

 Opatrenie sa delí na podopatrenia:

 2.1 Podpora na pomoc pri využívaní poradenských služieb

 2.3 Podpora na odbornú prípravu poradcov
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 OPATRENIE č.4

Investície do hmotného majetku

 Opatrenie sa delí na podopatrenia:

 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj 

poľnohospodárskych výrobkov

 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, 

modernizáciou alebo/a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného 

hospodárstva



PRV SR 2014-2020

 OPATRENIE č.5

Obnova potenciálu poľnohospodárskej výrobu poškodeného 

prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a 

zavedenie vhodných preventívnych opatrení 

 Opatrenie sa delí na podopatrenia:

 5.1 Podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov

pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí a 

katastrofických udalostí
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 OPATRENIE č.6

Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej 

činnosti

 Opatrenie sa delí na podopatrenia:

 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

 6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych

podnikov

 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
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 OPATRENIE č.7

Základné služby a obnova dedín vo vidieckych

oblastiach

 Opatrenie sa delí na podopatrenia:

 7.2. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania

všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z 

obnoviteľných zdrojov a úspor energie

 7.3. – Podpora na širokopásmovú infraštruktúru vrátane jej budovania, 

zlepšovania a rozširovania, pasívnu širokopásmovú infraštruktúru a 

poskytovanie širokopásmového prístupu a elektronickej verejnej správy
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 OPATRENIE č.7

Základné služby a obnova dedín vo vidieckych

oblastiach

 Opatrenie sa delí na podopatrenia:

 7.4. – Podpora pre investície do zriaďovania, zlepšovania alebo rozširovania

miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času

a kultúry, a súvisiacej infraštruktúry

 7.5. – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických

informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
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 OPATRENIE č.8

Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia

životaschopnosti lesov

 Opatrenie sa delí na podopatrenia:

 8.1. – Podpora na zalesňovanie/vytváranie zalesnených oblastí

 8.3. – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a 

prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
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 OPATRENIE č.8

Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia

životaschopnosti lesov

 Opatrenie sa delí na podopatrenia:

 8.4 Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými

katastrofami a katastrofickými udalosťami

 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty

lesných ekosystémov

 8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie

lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh
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 OPATRENIE č.10

Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie

 Opatrenie sa delí na podopatrenia:

 10.1 Platba na záväzky agroenvironmentálno-klimatického opatrenia
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 OPATRENIE č.11

Ekologické poľnohospodárstvo

 Opatrenie sa delí na podopatrenia:

 11.2. – Platba na prechod na postupy a metódy ekologického

poľnohospodárstva
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 OPATRENIE č.12

Platby v rámci sústavy Natura 2000 a podľa rámcovej

smernice o vode

 Opatrenie sa delí na podopatrenia:

 12.1 Kompenzačné platby na poľnohospodárske oblasti sústavy Natura 2000

 12.2 Kompenzačné platby na lesné oblasti sústavy Natura 2000
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 OPATRENIE č.14

Dobré životné podmienky zvierat

Opatrenie sa delí na podopatrenia:

 14.1. – Platba na dobré životné podmienky zvierat
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 OPATRENIE č.15

Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a 

ochrana lesov

Opatrenie sa delí na podopatrenia:

 15.1. – Platba na lesnícko-environmentálne a klimatické záväzky
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 OPATRENIE č.16

Spolupráca

Opatrenie sa delí na podopatrenia:

 16.1 Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na

produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva

 16.2 Podpora na pilotné projekty a na vývoj nových výrobkov, postupov, procesov a 

technológií
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 OPATRENIE č.16

Spolupráca

Opatrenie sa delí na podopatrenia:

 16.3. (Iná) spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizácii

spoločných pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení a zdrojov a pri

rozvoji služieb v oblasti cestovného ruchu/ich uvádzania na trh

 16.4 Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi

dodávateľského reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a 

miestnych trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s 

rozvojom krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov
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 OPATRENIE č.19

Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER 

(MRVK – miestny rozvoj vedený komunitou) Opatrenie 

sa delí na podopatrenia:

 19.1 Prípravná podpora

 19.2 Podpora uskutočňovania operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného

komunitou

 19.3 Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny

 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
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 OPATRENIE č.20

Technická pomoc      
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Prioritná os

Špecifický 

cieľ/ 

Fokusová 

oblasť

Opatrenie/ podopatrenie
Oprávnení žiadatelia

( základná informácia)

Oprávnené 

územie
Fond Forma výzvy

Dátum vyhlásenia 

výzvy

Dátum uzavretia 

výzvy

Indikatívna výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na výzvu 

(zdroje EÚ)

Poskytovateľ

Výzva na predkladanie projektových 

zámerov

Dátum 

vyhlásenia
Dátum uzavretia

2 2a

Opatrenie 6: Rozvoj poľnohospodárskych 

podnikov a podnikateľskej činnosti: 

podopatrenie 6.3 Podpora na začatie 

podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých 

poľnohospodárskych podnikov

Malý poľnohospodársky podnik SR EPFRV Uzavretá november 2016 február 2017
Nie je zatiaľ 

určená
PPA

1, 2, 4, 5
1a, 1b, 2a, 

3a, 4c, 5c, 6a

Opatrenie 16: Spolupráca: podopatrenie 16.3 

Podpora novovzniknutých klastrov

Najmenej 5 subjektov, ktorých spolupráca je 

medzi rôznymi aktérmi v poľnohospodárstve, 

potravinovom reťazci, v lesnom hospodárstve, 

alebo v sektore cestovného ruchu a rozvoji 

vidieka

SR EPFRV Uzavretá január 2017 apríl  2017
Nie je zatiaľ 

určená
PPA

1, 2, 4, 5
1a, 1b, 2a, 

3a, 4c, 5c, 6a

Opatrenie 16: Spolupráca: podopatrenie 16.1 

Zriadenie a prevádzka operačných skupín EIP

Najmenej 3 subjekty, ktorých spolupráca je 

medzi rôznymi aktérmi v poľnohospodárstve, 

potravinovom reťazci, v lesnom hospodárstve, 

alebo v sektore cestovného ruchu a rozvoji 

vidieka

SR EPFRV Uzavretá február 2017 máj 2017
Nie je zatiaľ 

určená
PPA

1, 2, 3 ,4 ,5 ,6

1a, 1c, 2a, 

2b, 3a, 3b, 

4a, 4b, 5c, 

5e, 6a, 6c

Opatrenie 1: Prenos znalostí a informačné 

aktivity: podopatrenie 1.2 Podpora 

demonštračných aktivít a informačných akcií

Prijímateľom finančnej pomoci je poskytovateľ 

služieb informačných akcií a demonštračných 

aktivít pre konečného prijímateľa 

(beneficienta)

SR EPFRV Uzavretá november 2016 február 2017
Nie je zatiaľ 

určená
PPA

4 4c

Opatrenie 4: podopatrenie 4.3           

(vypracovanie a vykonanie projektov 

pozemkových úprav)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

SR a obce
SR EPFRV Uzavretá december 2016 marec 2017

Nie je zatiaľ 

určená
PPA

6 6b Opatrenie 19 podopatrenie 19.2 Subjekty nachádzajúce sa v území MAS SR EPFRV Uzavretá október 2016 november 2016
Nie je zatiaľ 

určená
PPA
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 6.3. – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych

podnikov

Podpora sa poskytuje malému poľnohospodárskemu podniku na rozvoj jeho 

podnikateľskej činnosti spojenej s realizáciou jeho podnikateľského plánu v oblasti 

živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby.

Paušána platba : 15 000€ na 1 malý poľnohospodársky podnik vo forme 2 splátok po 

dobu max. 5 rokov, pričom 50% podpory sa vypláca po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP 

a 50% po správnej realizácii podnikateľského plánu.
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 Podmienky oprávnenosti :

 Dodržiavanie všeobecných podmienok oprávnenosti uvedených v podkapitole 8.1.3;

 výrobný potenciál poľnohospodárskeho podniku;

 predloženie podnikateľského plánu;

 zameranie podnikateľského plánu na špecializovanú rastlinnú výrobu a/alebo 
živočíšnu výrobu (zoznam oprávnených komodít je uvedený v časti “Súhrn požiadaviek 
pre podnikateľský plán”);

 zahájenie realizácie podnikateľského plánu do 9 mesiacov od dátumu podpisu Zmluvy 
o poskytnutí NFP;

 preukázanie poľnohospodárskej činnosti podniku min. 24 mesiacov pred dátumom 
podania ŽoNFP;

 pred vyplatením druhej splátky je príjemca pomoci povinný preukázať správnu 
realizáciu predloženého podnikateľského plánu. 
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 Požiadavky na podnikateľský plán :

 situácia poľnohospodárskeho podniku na začiatku podnikania;

 výpočet a popísanie spôsobu dosiahnutia štandardného výstupu;

 ciele a zámery rozvoja a udržania činností poľnohospodárskeho podniku;

 údaje o ďalších patreniach vrátane tých, ktorésa týkajú trvalej udržateľnosti 

životného prostredia, efektívnosti využívania zdrojov, ktoré by mohli 

podporiť dosiahnutie ekonomickej životaschopnosti, ako sú napr. plánované 

údaje o investíciách, vzdelávaní, spolupráci;

 zameranie podnikateľského plánu na nasledovné komodity:
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 Zameranie podnikateľského plánu na nasledovné komodity:

 Čerstvá zelenina, melóny a jahody pestované pod krytým priestranstvom

 Druhy ovocia

 Ovocie mierneho podnebného pásma

 Bobuľoviny

 Orechy

 Vinohrady

 Vinohrady – akostné vína

 Vinohrady – ostatné vína

 Vinohrady - stolové hrozno
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Zameranie podnikateľského plánu na nasledovné komodity:

 Strukoviny

 Hrach, poľná fazuľa a sladký bôb

 Strukoviny okrem hrachu, poľnej fazule a sladkého bôbu

 Zemiaky

 Aromatické, liečivé a kulinárske rastliny

 Ostatné olejniny (vrátane maku)

 Čerstvá zelenina, melóny a jahody pestované na otvorenom priestranstve

 Čerstvá zelenina, melóny a jahody pestované na otvorenom priestranstve -

poľné
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 Čerstvá zelenina, melóny a jahody pestované pod krytým priestranstvom

 Druhy ovocia

 Ovocie mierneho podnebného pásma

 Bobuľoviny

 Orechy

 Vinohrady

 Vinohrady – akostné vína

 Vinohrady – ostatné vína

 Vinohrady - stolové hrozno
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 Zoznam komodít živočíšnej výroby 

 Koňovité

 Hovädzí dobytok mladší ako rok

 Hovädzí dobytok mladší ako dva roky – býčky

 Hovädzí dobytok mladší ako dva roky – jalovičky

 Hovädzí dobytok starší ako dva roky - býky

 Hovädzí dobytok – jalovice staršie ako dva roky

 Dojnice



PRV SR 2014-2020

 Ovce, Chovné ovce – samice, Ostatné ovce

 Kozy, Kozy - chovné samice, Ostatné kozy

 Ošípané - chovné prasnice nad 50kg

 Ošípané – prasiatka do 20kg

 Ošípané - ostatné

 Hydina – Brojlery, Morky,  Nosnice, Ostatná hydina

 Kačky, Husi

 Králiky – chovné samice

 Včelstvá
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16.3. – (Iná) spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri

organizácii spoločných pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení

a zdrojov a pri rozvoji služieb v oblasti cestovného ruchu/ich uvádzania na trh

Podporená bude spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi 

(mikropodnikmi) v odvetví poľnohospodárstva, potravinovom reťazci, sektore 

lesného hospodárstva a v sektore cestovného ruchu pri organizácii spoločných 

pracovných procesov, spoločnom využívaní zariadení a zdrojov a pri rozvoji 

služieb a marketingu v oblasti cestovného ruchu. Cieľom je prostredníctvom 

spolupráce zvýšiť efektivitu vykonávaných činností.

Podpora : Nenávratný finančný príspevok
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Príjmitelia: 

Najmenej 5 subjektov, ktorých spolupráca je :

 medzi rôznymi aktérmi v poľnohospodárstve, potravinovom reťazci , v lesnom 
hospodárstve, alebo v sektore cestovného ruchu a rozvoji vidieka na území EÚ a medzi 
inými aktérmi, ktorí prispievajú k splneniu cieľov a priorít politiky rozvoja vidieka vrátane 
medziodvetvových organizácií, mimovládnych neziskových organizácií a výskumných 
organizácií.

Oprávnené výdavky :

 náklady na štúdie o príslušnej oblasti, realizačné štúdie a vypracovanie podnikateľského 
plánu alebo inej stratégie miestneho rozvoja;

 náklady na oživenie príslušnej oblasti s cieľom zabezpečiť uskutočniteľnosť kolektívneho 
územného projektu;

 prevádzkové náklady na spoluprácu;

 priame náklady na konkrétne projekty spojené s vykonávaním podnikateľského plánu, 
plánu v oblasti životného prostredia, alebo na iné činnosti zamerané na inovácie, vrátane 
testovania, resp. nevyhnutných investičných nákladov.
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Podmienky oprávnenosti:

 Podpora sa poskytne iba v prípade, že malé hospodárske subjekty preukázateľne 

vykonávajú prostredníctvom spolupráce projekt, ktorý je zameraný na priority 

politiky rozvoja vidieka a projekt má preukázateľný prínos z hľadiska zvýšenia 

efektivity spoločne vykonávaných činností;

Miera podpory je 100% oprávnených nákladov, min. a max. výšku určí výzva
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Špecifikácia charakteristík pilotných projektov, klastrov, sietí, 
krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov :

 Malý hospodársky subjekt je na základe čl.11/3 delegovaného aktu č. 807/2014 
definovaný na účely tohto podopatrenia ako mikropodnik, ako je vymedzený v 
odporúčaní Komisie 2003/361/ES (t.j. podnik, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb a 
ktorého ročný obrat a/alebo ročná bilančná hodnota nepresahuje 2 milióny EUR), 
alebo fyzickú osobu nezapojenú do hospodárskej činnosti v momente podávania 
žiadosti o podporu;

 Ak sa realizuje podnikateľský plán, podpora sa viaže prioritne na náklady spolupráce a 
na oživenie a realizáciu plánu. Na realizáciu môžu byť zároveň využité prostriedky aj 
z iných opatrení alebo fondov. V prípade čerpania prostriedkov z Programu rozvoja 
vidieka SR 2014-2020 v rámci ostatných opatrení, môže byť poskytnutá výška 
nenávratného finančného príspevku vo výške maximálnej miery intenzity podpory 
pre dané opatrenie, prijímateľa, oblasť resp. druh projektu v zmysle prílohy č. 1 
nariadenia (EÚ) č.1305/2013;
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 Spolupráca medzi aktérmi, ktorí sa nachádzajú v rôznych regiónoch alebo členských 

štátoch, je tiež oprávnená na podporu;

 Podpora sa obmedzuje na maximálne obdobie siedmich rokov

 Spolupráca v rámci tohto opatrenia sa môže kombinovať s projektmi podporovanými 

fondmi Únie, inými ako EPFRV na tom istom území.
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16.1. – Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na
produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstvaPodpora sa obmedzuje na maximálne 
obdobie siedmich rokov

Operačné skupiny EIP sú súčasťou Európskeho inovačného partnerstva (EIP) zameraného

na   poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť, ktoré:

 a) podporuje vytvorenie odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ktoré 
efektívne využívajú zdroje, sú hospodársky životaschopné, produktívne a 
konkurencieschopné, produkujú málo emisií, sú šetrné a odolné voči klíme, smerujú k 
agro-ekologickým výrobným systémom a fungujú v harmónii so základnými prírodnými 
zdrojmi, od ktorých poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo závisia;

 b) pomáha poskytovať stabilnú a udržateľnú dodávku potravín, krmív a biomateriálov, 
vrátane existujúcich aj nových druhov;

 c) zlepšuje postupy zamerané na ochranu životného prostredia, adaptáciu na zmenu klímy 
a na jej zmierňovanie;

 d) stavia mosty medzi najnovšími poznatkami výskumu a technológiami a poľnohospodármi, 
obhospodarovateľmi lesov, vidieckymi komunitami, podnikmi, MVO a poradenskými 
službami.
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EIP zamerané na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť sa usiluje dosiahnuť

svoje ciele:

 a) vytvorením pridanej hodnoty prostredníctvom lepšieho prepojenia výskumu s 

poľnohospodárskou praxou a podporením širšieho používania dostupných inovačných 

opatrení;

 b) podporou rýchlejšieho a širšieho zavedenia inovačných riešení do praxe a

 c) informovaním vedeckej obce o potrebách poľnohospodárskej praxe v oblasti 

výskumu.
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 Operačné skupiny EIP sú tvorené zainteresovanými subjektami, ako poľnohospodári, 

výskumníci, poradcovia a podniky zapojené do odvetvia poľnohospodárstva, 

potravinárstva a lesného hospodárstva, ktoré sú dôležité pre dosiahnutie cieľov EIP.

 Operačné skupiny EIP si stanovia vnútorné postupy, ktorými zabezpečia aby ich 

operácie a rozhodovania boli transparentné a aby predchádzali situáciám konfliktu 

záujmov.

Nenávratný finančný príspevok, možnosť poskytnutia zálohovej platby do max. 50% 

oprávnených výdavkov v prípade investícií

Podpora bude vo výške 100% oprávnených výdavkov.

Kritéria budú stanovené vo výzve.
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1.2. – Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie

 Informačné aktivity predstavujú krátkodobé, resp. jednorazové odborné informačné 

činnosti adresované pre pôdohospodárov a prijímateľov pomoci v rámci rozvoja 

vidieka, zamerané na poskytnutie informácií a odovzdanie skúseností pre pracujúcich 

v pôdohospodárstve najmä v oblastiach: informácie o cieľoch spoločnej 

poľnohospodárskej politiky a nastavenia systému, dodržiavania jeho podmienok, ďalej 

v oblastiach: Cross-compliance, biodiverzity, klimatických zmien, priaznivých vplyvov 

na životné prostredie, ekologickom poľnohospodárstve, informovaní o eko-friendly

poľnohospodárskych postupoch, o ochrane podzemných vôd ako aj o uskladňovaní 

hnojív a zaobchádzaní s nimi; o udržateľnej a efektívnej poľnohospodárskej a 

lesníckej výrobe ako aj o zapájaní sa do krátkych potravinárskych/dodávateľských 

reťazcov, o bezpečnosti potravín a o manipulácii s nimi ako aj o množstve ďalších 

podstatných tém spojených výlučne so spomenutými prioritami a fokusovými

oblasťami napĺňajúcimi cieľ tohto opatrenia, ktorým je prehlbovanie vedomostí. 
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 Tieto krátkodobé informačné akcie sa môžu dopĺňať o formy 
propagácie šírenia tlačou a ostatnými médiami. Prenos a 
spracovanie informácií môže byť vykonané rôznymi spôsobmi, 
napr. prostredníctvom konferencie, výstavy, vzdelávacej 
relácie, informačného podujatia (napr. na tému znižovania 
znečistenia životného prostredia), eventu, propagačného a 
informačného TV spotu (napr. na tému eko-friendly postupov v 
poľnohospodárstve či efektívneho hospodárenia s vodou), súťaže 
(napr. o najlepšiu informačnú akciu na tému NATURA 2000, 
ktorého víťaz bude potom môcť prezentovať svoj výstup formou 
TV spotu) či propagácie (šírenie informácii a publicita).
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 Konkrétne informačné aktivity a demonštračné akcie budú na daný rok 

navrhnuté riadiacim orgánom - MPRV SR, pri prístupe LEADER miestnou 

akčnou skupinou na základe podnetov a požiadaviek poľnohospodárov, 

lesníkov, mikro a malých podnikov vo vidieckých oblastiach, komôr, združení, 

zväzov, výskumných organizácií a ostaných organizácií v sektore 

pôdohospodárstva.

 Informačné aktivity nesmú mať charakter propagácie konkrétneho produktu, 

služby či výrobku, resp. nesmú zahŕňať propagačnú činnosť pre komerčné 

produkty a služby. Informačné aktivity nemusia byť akreditované.
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Druh podpory

 nezisková, grant (nenávratný finančný príspevok formou 

refundácie skutočne vynaložených a zaplatených výdavkov)

 paušálne financovanie – možnosť paušálnej sadzby (nepriame 

výdavky) až do výšky 20% z priamych oprávnených výdavkov a 

zavedením maximálnej hodnoty oprávnenosti daného výdavku, v 

nadväznosti na zabezpečenie hospodárneho, efektívneho a 

účinného vynakladania verejných prostriedkov

 Miera podpory je 100% oprávnených nákladov max. 40 tis. EUR
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Prijímateľ

 Prijímateľom finančnej pomoci je poskytovateľ služieb (provider) informačných 

akcií a demonštračných aktivít pre konečných prijímateľov nefinančnej pomoci 

(beneficientov), ktorými sú aktívni ako i začínajúci poľnohospodári, 

obhospodarovatelia lesa, spracovatelia produktov poľnohospodárskej a lesnej 

prvovýroby v pracovnoprávnom vzťahu a malé a stredné podniky vo vidieckych 

oblastiach.

 Výber poskytovateľov informačných aktivít bude prebiehať na základe 

verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní realizovaného riadiacim orgánom MPRV SR; resp. Pôdohospodárskou 

platobnou agentúrou pokiaľ akciu alebo aktivitu bude zabezpečovať 

a prijímateľom bude priamo MPRV SR alebo PPA alebo na základe predloženej 

požiadavky na realizovanie informačnej akcie a demonštračných aktivít na MPRV 

SR. Predložená požiadavka bude obsahovať námet, zameranie, obsah a rozsah 

informačnej aktivity, miesto realizácie a konečných beneficientov akcie.
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Oprávnené náklady

 personálne náklady na zabezpečenie, prípravu a realizáciu aktivít 

vrátane odmien a odvodov do zdravotných poisťovní a sociálnej 

poisťovne;

 prenájom priestorov a potrebnej techniky;

 materiálno-technické náklady, zahŕňajúce vydávanie odborných 

publikácií v tlačenej a elektronickej forme, náklady na propagáciu 

formou informačných a propagačných materiálov, i náklady na 

služby v súvislosti s aktivitou;
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 ubytovacie náklady (výdavky na ubytovanie u účastníkov, zamestnancov 

konečného prijímateľa finančnej pomoci a osôb mimo pracovnoprávneho vzťahu 

zúčastňujúcich sa na vzdelávacej aktivite hradené formou faktúr na základe 

prezenčných listín), náklady na občerstvenie resp. dopravné náklady, ak sú 

súčasťou projektu;

 investičné náklady spojené s realizáciou demonštračnej aktivity

 vecné ceny do súťaže;

 režijné náklady spojené s realizáciou vzdelávacej aktivity vrátane nákladov na 

získavanie zručností- nepriame výdavky/náklady súvisiace so zabezpečením 

podporných aktivít projektu a taktiež náklady konečného prijímateľa finančnej 

pomoci, ktoré súvisia s projektom (okrem nákladov, ktoré si uplatňuje v rámci 

priamych oprávnených výdavkov v rámci projektu) napr. nákup tlačív, platby za 

telefón atď.
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7.4. – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií

a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

 investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane 

príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a 

detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci 

pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov;

 zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov 

smútku vrátane ich okolia;

 investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s 

odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu;
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 investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných 

priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov);

 investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie 

nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc 

pre podporu predaja miestnych produktov a pod.

 investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako 

súčasť investícií do miestnych služieb.
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Podpora :
 Grant (nenávratný finančný príspevok), možnosť poskytnutia zálohovej platby do výšky 

50 % oprávnených nákladov.

 Výška podpory z celkových oprávnených nákladov je 100 %, s maximálnym limitom v 
zmysle definície malej infraštruktúry.

 Presné kritéria budú vo výzve

Prijímatelia :

 obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);

 združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom obyvateľov do 1 000 
(vrátane)).
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Oprávnené výdavky :

 výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými činnosťami 

v rámci tohto podopatrenia a špecifikáciou výdavkov v podkapitole 8.1.3, vrátane 

výdavkov na začlenenie prvkov zelenej infraštruktúry – náklady na následné "ozelenenie" 

objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce a vrátane nákladov súvisiacich s 

investíciami do využívania OZE a do úspor energie, pokiaľ sú tieto investície súčasťou 

iných investícií v rámci operácie;
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Podmienky oprávnenosti :

 investície v rámci tejto operácie sú oprávnené na podporu, ak sa príslušné operácie 

vykonávajú v súlade s plánmi rozvoja obcí vo vidieckych oblastiach a ich základných 

služieb a sú konzistentné s akoukoľvek príslušnou stratégiou miestneho rozvoja, príp. sa 

opierajú o Miestnu Agendu 21 resp. iné plány a rozvojové dokumenty;

 investície do využívania OZE a do úspor energie sú oprávnené, len pokiaľ sú tieto 

investície súčasťou iných investícií v rámci operácie (projektu);

 v prípade projektu predkladaného združeniami obcí musia obce preukázať spoluprácu 

predložením relevantnej zmluvy;

 neumožňuje sa umelé rozdeľovanie projektu na etapy, t. z. každý samostatný projekt 

musí byť po ukončení realizácie funkčný, životaschopný a pod.;

 povinnosť uplatňovať sociálny aspekt pri verejnom obstarávaní.



PRV SR 2014-2020

Dôležité poznámky na vykonávanie :

 podpora zamestnanosti mladých ľudí;

 podpora vyváženého zastúpenia mužov a žien;

 podpora pracovných príležitostí pre dlhodobo nezamestnané osoby a starších 

pracovníkov;

 politika rozmanitosti a pracovné príležitosti pre osoby zo znevýhodnených skupín 

(napríklad migrujúci pracovníci, etnické menšiny, náboženské menšiny, osoby s nízkym 

dosiahnutým vzdelaním atď.);

 podpora pracovných príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím aj prostredníctvom 

začleňujúceho a dostupného pracovného prostredia;
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