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ŠKOLENIE PRE MAS

RO pre PRV SR 2014 – 2020 v spolupráci s NSRV SR pripravuje pre MAS so štatútom pre programové obdobie
2014 – 2020 školenia zamerané na:
1. ITMS 2014+ modul PRV SR 2014 - 2020
Termín
18.9. - 19.9.2018

Miesto
Nitra, Agroinštitút Nitra š.p.

MAS z kraja
Žilinského a Banskobystrického kraja

24.9. - 25.9.2018

Okres Nitra, bude spresnené

Nitrianskeho a Bratislavského kraja

24.9. - 25.9.2018

Krakovany pri Piešťanoch

Trnavského a Trenčianskeho kraja

1.10. - 2.10.2018

Prešov

Prešovského kraja

1.10. - 2.10.2018

Prešov

Košického kraja

O presných miestach realizácie dvojdňových školení budú MAS informované prostredníctvom RA NSRV SR.
Na uvedených školeniach budú experti prednášať a prakticky precvičovať s MAS prácu v systéme ITMS 2014+
pre modul PRV SR 2014 – 2020 pre verejnú a neverejnú časť.
2. Procesy implementácie projektov v rámci stratégie CLDD pre MAS v zmysle príručky/manuálu vydaného RO
pre PRV SR 2014 – 2020
Trojdňové školenie metodiky a procesov bude organizované pre všetky MAS (jedno školenie) v termíne medzi
22. – 26.10.2018. O presnom termíne a mieste realizácie školenia budeme informovať v dostatočnom
predstihu.
V prípade otázok ku školeniam neváhajte kontaktovať CJ NSRV SR alebo príslušnú RA NSRV SR.



AKTUALITY MPRV SR

Od 1. septembra zviera už nie je vec
31 August 2018
Prvého septembra nadobúda účinnosť novela zákona
o veterinárnej
starostlivosti.
Rieši
starostlivosť
o zvieratá, ich ochranu, zlepšuje evidenciu a zasahuje aj
proti nelegálnym množiteľom. Zavádza sa tiež povinné
čipovanie psov. Zviera už nie je vec, ale živá, cítiaca
bytosť.


Zviera už nie je vec, ale živá cítiaca bytosť



Povinné čipovanie psov pomôže identifikovať
stratené zviera, aj umožní účinne bojovať proti
nelegálnemu množeniu

 Postihovanie týrania zvierat
„Slovensko sa zaradilo medzi kultúrne krajiny, ktoré nepovažujú zviera za vec, ale za živú cítiacu bytosť. Zvieratá
po rokoch ignorácie potrebovali niekoho, kto by si ich zastal a pomohol im. Veľa sa diskutovalo o nelegálnom
množiteľstve, týraných zvieratách a ilegálnom vývoze zvierat do zahraničia, no chýbal systém, ako mu zabrániť.
Zviera nie je vec
Slovensko sa prijatím novely zaraďuje medzi kultúrne krajiny, ktoré nepovažujú zviera za vec, ale za živú cítiacu
bytosť. Zviera bude mať v občianskoprávnych vzťahoch osobitné postavenie ako živý tvor, ktorý je schopný
vnímať vlastnými zmyslami. Na zviera sa ustanovenia o hnuteľných veciach použijú, len ak to neodporuje povahe
zvieraťa ako živého tvora. Predmetom novely zákona je osobitná právna úprava postavenia zvierat
v súkromnoprávnych vzťahoch v Občianskom zákonníku pokiaľ ide o definíciu zvieraťa s tým, že zviera bude len
objektom právnych vzťahov.
Povinné čipovanie psov
„Naším cieľom je povinným čipovaním psov dosiahnuť do niekoľkých rokov stav, keď nebudeme mať preplnené
útulky a stratené psy sa budú rýchlo vracať majiteľom. Vďaka povinnej identifikácii psov a ich majiteľov
zasiahneme aj proti nelegálnym množiteľom,“ vysvetľuje Gabriela Matečná, ministerka. Majitelia budú povinní
dať psa začipovať najneskôr do 12 týždňov od jeho narodenia. V prípade jeho predaja, resp. darovania inej osobe,
bude musieť byť začipovaný ešte pred zmenou vlastníka, bez ohľadu na vek šteňaťa. Informácie o psoch a ich
držiteľoch budú zaznamenané v Centrálnom registri spoločenských zvierat (CRSZ). Novela zavádza aj finančný
strop pre čipovanie a to vo výške 10 eur. U psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba
v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, poplatok za začipovanie uhradí štát. Vlastník psa
narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť označenie psa najneskôr do 31. októbra 2019. To sa
nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby
inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá. Ak fyzická osoba nezabezpečí na svoje
náklady trvalé označenie psa, orgán veterinárnej správy uloží pokutu 50 eur. Súkromný veterinárny lekár
nezačipovaného psa nesmie ošetriť. Výnimkou sú len nevyhnutné prípady v záujme ochrany zdravia psa alebo
človeka.
Týranie zvierat
Novela zákona o veterinárnej starostlivosti oveľa tvrdšie postihuje týranie zvierat. Prichádza s preklasifikovaním
možných spôsobov týrania zvierat a zadefinovanie „utýrania" zvieraťa, čo v zvýšenej miere pomôže pri
objasňovaní prípadov orgánom činných v trestnom konaní. Pod týraním zvieraťa sa chápe napríklad nedostatok
jedla a pitia, štvanie zvierat proti sebe, opustenie zvieraťa za účelom zbavenia sa ho, spôsobovanie bolesti
a podobne. Ochrana práv zvierat najmä pred týraním sa zvýši tým, že sa posilnia právomoci veterinárnych
inšpektorov. V prípade dôvodného podozrenia z týrania budú mať veterinárni inšpektori právo vstúpiť na
pozemok alebo do obydlia.
Znenie zákona a zoznam pozmeňujúcich návrhov nájdete na
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=866
Čítajte viac...



OZNAMY PPA

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 23. čiastkovú výzvu na
predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže.
06 September 2018
Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1210 z 30. augusta 2018 stanovila minimálnu
predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 23. čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej
súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080, v prípade ktorej lehota na predkladanie ponúk
skončila 28. augusta 2018.
Čítajte viac...
Príručka pre žiadateľa pre evidenciu a činnosť prvonákupcov mlieka, pre uznanie a činnosť organizácie
výrobcov, združenia organizácií výrobcov a medziodvetvovej organizácie v sektore mlieka a mliečnych
výrobkov.
04 September 2018
PPA vydala Príručku pre žiadateľa pre evidenciu a činnosť prvonákupcov mlieka, pre uznanie a činnosť
organizácie výrobcov, združenia organizácií výrobcov a medziodvetvovej organizácie v sektore mlieka
a mliečnych výrobkov.
Čítajte viac...
Výzva pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2018/2019
04 September 2018
PPA zverejnila Výzvu pre uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok
2018/2019 a Príručku pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci školského programu (časť A – školské ovocie
a zelenina, časť B – školské mlieko) pre školský rok 2018/2019. Výzva je otvorená do: 30.09.2018
Čítajte viac...

POZVÁNKA NA INFO DEŇ PPA
01 September 2018
Proces projektových podpôr „od Výzvy po platbu“. Miesto konania: Zasadačka ŠÍRAVA – PPA, Hraničná 12, 815
26. Bratislava Dátum: 18.9.2018 (utorok).
INFO DEŇ PPA je zameraný na zvýšenie povedomia verejnosti o procesoch administrovania projektových podpôr,
z tohto dôvodu zamestnanci PPA nebudú podávať účastníkom informácie týkajúce sa konkrétnych projektov.
Čítajte viac
Oznámenie o zverejnení zoznamu schválených žiadateľov v rámci opatrenia školské programy – časť: školské
mlieko pre školské roky 2018/2019 až 2022/2023
31 August 2018
PPA oznamuje, že zverejnila zoznam schválených uchádzačov v rámci opatrenia školské programy – časť: školské
mlieko pre školské roky 2018/2019 až 2022/2023. Výzva je otvorená do: 30.09.2018
Čítajte viac...
Pôdohospodárska platobná agentúra racionalizuje sieť regionálnych pracovísk
31 August 2018
PPA k 1. septembru 2018 racionalizuje sieť regionálnych pracovísk a ruší regionálne pracoviská v Trebišove,
Lučenci a Komárne. Mapa RP PPA k 1.9.2018. Cieľom opatrenia je znižovanie administratívnej záťaže v oblasti
priamych podpôr a kontroly na mieste a zvýšenie efektívnosti využívania verejných zdrojov.
Čítajte viac...

 INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM
Inšpiratívna myšlienka „Premena odpadu na zdroj“
Trvalo udržateľné riešenia tokov poľnohospodárskeho odpadu, ktorý môže byť prínosom pre ostatných
Poľnohospodársky odpad môže byť nákladný na likvidáciu a ťažko sa ho dá zbaviť. Ročne sa vo Francúzsku 60
miliónov ton poľnohospodárskeho a potravinového odpadu nerecykluje. Nové technológie však poskytujú
riešenia. Teraz sú prístupné možnosti a spôsoby ako transformovať vedľajšie produkty z poľnohospodárskej
výroby na zdroj energie a premeniť problém na úžitok. “Green Research“ je výskumné laboratórium pre malé
a stredné podniky so sídlom v Normandii vo Francúzsku, ktoré sa špecializuje na transformáciu zeleného odpadu
na energiu. Spolupracovali s miestnou komunitou a poľnohospodárskou komorou na pilotnom projekte
zameranom na recykláciu konského hnoja. Projekt nie je len hľadaním riešení pre poľnohospodárov, ale vytvára
nové lokálne zdroje energie, čím sa staré priemyselné budovy dobre využívajú a vytvárajú sa nové pracovné
miesta.

Veľa koní znamená veľa konského hnoja
Normandia je región, ktorý sa pýši svojou jazdeckou tradíciou. Kone rôznych plemien sa pasú v Normandii. Toto
územie je vhodné aj na jazdenie. Takmer polovica všetkých plnokrvných závodných koní vo Francúzsku sa chová
a je registrovaná v Normandii- jediný región vo Francúzsku, ktorý má konkurenčný klaster venovaný konskému
priemyslu. V auguste 2014 región dokonca hostil Svetové jazdecké hry. “Green Research“ bol inšpirovaný láskou
ku koňom v tomto regióne. Pre poľnohospodárov a chovateľov existujú možnosti pokiaľ ide o používanie
konského odpadu. To však môže byť často časovo, aj finančne náročné. Platí to najmä v Normandii, kde je veľa
koní. “Green Research“ našiel spôsob, ako zmeniť tento odpad (konský hnoj) na zdroj.

Technologická a sociálna inovácia
V roku 2014 začal pracovať “Green Research“ na pilotnom projekte “Equiénergie“, ktorého cieľom je využiť
konský hnoj do biopalív. „Podporujeme technologické a sociálne inovácie,“ hovorí Patrick Jouin, prezident
“Green Research“. Navrhujú inštaláciu najnovších inovatívnych technológií na výrobu energie zo zeleného
odpadu. Pracujú na rozvoji ekosystému pre miestnu komunitu vo výrobe energie, a to zahŕňa čo najviac lokálnych
organizácií a obyvateľov. Myšlienka podporovať kruhovú ekonomiku je pre takúto spoločnosť veľmi dôležitá.
Spoločnosť ponúka výskum, realizačné štúdie a inštaláciu systémov na výrobu energie z biomasy.
Čítajte viac ...



FAQ K VÝZVE NA PODOPATRENIE 16.4 PRV 2014-2020 (VÝZVA Č. 32/PRV/2018)

1. Je oprávnený výdavok pre podopatrenie 4.2 nákup nákladných automobilov na prepravu hotových
spracovaných výrobkov, ktorý nebude mraziarenský, chladiarenský ani izotermický lebo charakter výrobkov
nevyžaduje, aby boli v tých automobiloch prepravované, ale ku konečnému spotrebiteľovi ich potrebujeme
prepraviť nákladnými automobilmi?
Odpoveď: V zmysle výzvy oprávnené výdavky sú na: „nákup chladiarenských, mraziarenských alebo
termoizolačných nákladných, osobných alebo špeciálnych automobilov, prívesov a návesov, nákladných
automobilov a prívesov (návesov) špecializovaných na prepravu zvierat (aj nad 3,5 t), manipulačných vozíkov
v súvislosti so spracovaním, resp. uvádzaním na trh.“ Z uvedeného vyplýva, že nie je oprávnený výdavok.
2. Je oprávnený výdavok pre podopatrenie 4.2 obstaranie teleskopického manipulátora na manipuláciu so
vstupnou surovinou i hotovým výrobkom, keď charakter výrobkov na vstupe i na výstupe vyžaduje
manipuláciu s teleskopickým manipulátorom, nepostačuje manipulačný vozík?
Odpoveď: V zmysle výzvy oprávnené výdavky sú na: „nákup chladiarenských, mraziarenských alebo
termoizolačných nákladných, osobných alebo špeciálnych automobilov, prívesov a návesov, nákladných
automobilov a prívesov (návesov) špecializovaných na prepravu zvierat (aj nad 3,5 t), manipulačných vozíkov
v súvislosti so spracovaním, resp. uvádzaním na trh.“ Z uvedeného vyplýva, , že nie je oprávnený výdavok.
3. V rámci krátkeho dodávateľského reťazca je možné predaj sprostredkovateľovi, alebo konečnému
spotrebiteľovi, ktorý je v zahraničí v rámci EÚ ?
Odpoveď: Oprávnenosť miesta realizácie projektu je Slovenská republika.
4. Existuje definícia konečného spotrebiteľa ?
Odpoveď: Konečný spotrebiteľ je koncový odberateľ-konzument výrobku.
5. Je oprávnený výdavok pre podopatrenie 4.2 obstaranie predajného mobilného automatu, za predpokladu
predaja 80 % len zo sortimentu z vlastnej produkcie skupiny partnerov?
Odpoveď: V zmysle výzvy „predmetom projektu môžu byť aj mobilné (pohyblivé – napr. predajné automobily)
alebo premiestniteľné (napr. kontajnerové predajne) odbytové miesta.“ Z uvedeného vyplýva, že pri splnení
ostatných podmienok stanovených vo výzve, môže byť výdavok oprávnený.
6. Pri žiadosti o NFP musia spolupracovať 3 subjekty v zložení poľnohospodár(výrobca) + sprostredkovateľ +
predajca (distribútor) alebo to môžu byť povedzme aj traja poľnohospodári, ktorí vyrábajú, spracúvajú (sú aj
sprostredkovateľmi) a chceli by spolu distribuovať alebo aspoň dvaja poľnohospodári a distribútor. Ale podľa
výzvy by mal krátky reťazec je výrobca - spracovateľ (môže byť aj poľnohospodár) - distribútor. Čiže
kombinácia 2 poľnohospodári a distribútor pripadá alebo nepripadá v úvahu ?
Odpoveď: V rámci výzvy na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 16.4 sú oprávnenými žiadateľmi
minimálne 3 samostatné právne subjekty (partneri) a každý partner je povinný uplatniť si výdavky na
podopatrenie 16.4 a najmenej jedno z podopatrení 4.1 a 4.2.
7. Keď chce partner, ktorý bude mať len opatrenie 4.1 zaradiť náklady na odbytové miesto mimo areálu farmy?
Kde to dá keď nebude mať 4.2 ? Či potom napriek tomu, že vo výpise z OR SR nemá spracovanie, dá do
opatrenia 4.2 len toto odbytové miesto?
Odpoveď: Môže partner, ktorý nie je spracovateľom, ale je prvovýrobcom, investovať do odbytového miesta
mimo svojej farmy. Je to oprávnený výdavok v podopatrení 4.2. Ak tam bude odbytovať aj produkciu svojich
partnerov, má byť investícia riešená kolektívne.
8. Môže sa realizovať spolupráca medzi prepojenými podnikmi?
Odpoveď: Vo výzve je uvedené „samostatné subjekty“. Obmedzenie taktiež vyplýva z definície jediného podniku
pre potreby schémy. Pojmy prepojených a partnerských podnikov sa berú do úvahy pri určovaní veľkostnej
kategórie (MSP a tie, čo nespĺňajú definície MSP).
9. V prípade, že indikatívna výška prostriedkov na toto opatrenie v rámci BA kraja nebude využitá je možnosť
presunu týchto prostriedkov ešte na závlahy?
Odpoveď: Alokácie na výzvy sa navzájom nemiešajú, relevantný je finančný plán opatrení.
Čítajte viac...

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE Z PRV SR 2014 - 2020
Výstavba oddychovej zóny s parkom
Opatrenie 7 / Podopatrenie 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 Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

Zdroj: Obec Staškovce

Aktivita: zlepšenie stavu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod.
Miesto realizácie projektu: obec Staškovce
Schválená výška príspevku z PRV SR 2014 -2020: 47 278,38 €
Cieľom predkladaného projektu obce Staškovce je zlepšenie zásadnej infraštruktúry obce v podobe verejných
priestranstiev a tým aj zvýšenie úrovne základných služieb obce obyvateľom a vytvorenie funkčného verejného
priestranstva na voľnej nezastavanej ploche. Projekt rieši aj uľahčenie prístupu marginalizovaných skupín.
Viac informácií o zrealizovanom projekte z PRV SR 2014 – 2020 nájdete na webovej stránke NSRV SR.
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