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KONFERENCIA PRE MAS

RO pre PRV SR 2014 – 2020 v spolupráci s NSRV SR pripravuje trojdňovú konferenciu pre MAS so štatútom pre
programové obdobie 2014 – 2020
Názov:

Postupy pre MAS v rámci implementácie stratégie CLLD

Termín:

22. – 24. 10.2018

Miesto:

Hotel Ski & Wellness Residence Družba **** Jasná - Nízke Tatry, 031 01 Demänovská Dolina
https://www.druzbahotel.sk/#

Lektor:

Mgr. Ingrid Kociánová, Oddelenie CLLD, MPRV SR

Účastníci:

manažéri a administratívni pracovníci MAS (2 zástupcovia z každej MAS)

Program blokov:
1. deň:
Všeobecné informácie k realizácii projektov
Systémy financovania
Žiadosť o platbu
Nezrovnalosť
Monitorovanie projektov
Postupy pre žiadateľa pri vypracovaní projektového zámeru
2. deň:
Postupy pre žiadateľa pri vypracovaní žiadosti o NFP
Postupy pre MAS v rámci implementácie stratégie CLLD – 1. časť
3. deň:
Postupy pre MAS v rámci implementácie stratégie CLLD – 2. časť
Pozvánka s programom a online prihláška.
CJ NSRV SR pre účastníkov zabezpečuje občerstvenie a obedy počas konferencie.
Ubytovanie si zabezpečujú a hradia MAS samé. Účastníci si môžu ubytovanie objednať a bližšie informácie
o dostupnosti ubytovania získať na adrese: booking@druzbahotel.sk, tel. č. 0903 807 353.



AKTUALITY MPRV SR

Výzva OPRH-AKVA-2.3.1-A1-2018-03 na predkladanie ŽoNFP
21 September 2018
MPRV SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlasuje Výzvu OPRHAKVA-2.3.1-A1-2018-03 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.3.1,
aktivity 1: Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovanie pozitívneho vplyvu na životné prostredie
a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov.
Čítajte viac...
Výzva OPRH-AKVA-2.2.1-A6-2018-12 na predkladanie ŽoNFP
21 September 2018
MPRV SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné
hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlasuje Výzvu OPRH-AKVA2.2.1-A6-2018-12 na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2.1, aktivity
6: Doplnkové činnosti.
Čítajte viac...
Výzva OPRH-AKVA-2.2.1-A4-2018-10 na predkladanie ŽoNFP
21 September 2018
MPRV SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlasuje Výzvu OPRHAKVA-2.2.1-A4-2018-10 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2.1,
aktivity 4: Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty.
Čítajte viac...
Výzva OPRH-AKVA-2.2.1-A3-2018-09 na predkladanie ŽoNFP
21 September 2018
MPRV SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlasuje Výzvu OPRHAKVA-2.2.1-A3-2018-09 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2.1,
aktivity 3: Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat.
Čítajte viac...
Výzva OPRH-AKVA-2.2.1-A2-2018-08 na predkladanie ŽoNFP
21 September 2018
MPRV SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlasuje Výzvu OPRHAKVA-2.2.1-A2-2018-08 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2.1,
aktivity 2: Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok.
Čítajte viac...
Výzva OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2018-07 na predkladanie ŽoNFP
21 September 2018
MPRV SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlasuje Výzvu OPRHAKVA-2.2.1-A1-2018-07 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2.1,
aktivity 1: Produktívne investície do akvakultúry - výstavba novej akvakultúrnej prevádzky.
Čítajte viac...
Spotreba mlieka a výrobkov z neho rastie, slovenské jogurty sú špičkovej kvality
21 September 2018
Záujem o mlieko a mliečne výrobky rastie. Potravinárske podniky by mali vytvárať pridanú hodnotu na Slovensku
a vykupovať mlieko od slovenských farmárov, prízvukovala podpredsedníčka vlády Gabriela Matečná počas
návštevy Zvolenskej mliekarne.
 Dopyt po slovenskom mlieku a jogurtoch sa zvyšuje
 Spoločnosť Zvolenská mliekareň ročne vykupuje takmer 30 miliónov litrov mlieka od slovenských
farmárov
 Dôležitá je komunikácia spracovateľov s reťazcami ohľadom slovenského sortimentu
Čítajte viac...



OZNAMY PPA

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 24. čiastkovú výzvu na
predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže
25 September 2018
Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1267 z 20. septembra 2018 stanovila minimálnu
predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 24. čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej
súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080, v prípade ktorej lehota na predkladanie ponúk
skončila 18. septembra 2018
Čítajte viac...
Výzva pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2018/2019
13 September 2018
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila Výzvu pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre
vinársky rok 2018/2019
Čítajte viac...
Oznámenie o rozšírení predajného zoznamu na predaj sušeného odstredeného mlieka v rámci verejnej
intervencie
12 September 2018
PPA oznamuje, že na základe vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/1217 rozširuje predajný zoznam
sušeného odstredeného mlieka.
Čítajte viac...
Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác
a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020 aktualizácia č. 1
10 September 2018
PPA oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že zverejnila Usmernenie
Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb
financovaných z PRV SR 2014 – 2020 – aktualizácia č. 1.
Čítajte viac...



FAQ K VÝZVE NA PODOPATRENIE 16.4 PRV 2014-2020

V rámci tohto príspevku vám prinášame aktuálne FAQ
k výzve PPA č. 32/PRV/2018 konzultované s Riadiacim
orgánom pre PRV SR 2014 - 2020.


Bude vybudované predajné miesto v areáli
podniku považované za odbytové miesto, keď
odbytové miesto, s ktorým súvisia investície
v rámci tejto výzvy, musí byť tvorený min. 80 %
len z predaja sortimentu z vlastnej produkcie
skupiny partnerov a predajné miesto v rámci
podopatrenia 4.1 PRV SR 2014 - 2020 je určené
na predaj výhradne vlastných výrobkov
žiadateľa.
Odpoveď: Ak majú byť tie výdavky na predajné miesto v podopatrení 4.1, tak tam môže odbytovať len svoje
výrobky (je to tak v PRV SR 2014 - 2020). Odbytové miesto odporúčame riešiť cez 4.2.



Je oprávnený náklad v rámci podopatrenia 4.2 obstaranie vozidla s pojazdnou predajňou, ktorá bude
prípojná za vozidlo, predajňu bude možné odstaviť a vozidlo bude slúžiť na zásobovanie?
Odpoveď: Predmetom projektu môžu byť aj mobilné (pohyblivé – napr. predajné automobily) alebo
premiestniteľné (napr. kontajnerové predajne) odbytové miesta. V tomto prípade musí platiť podmienka –
80% vlastného sortimentu a rádius maximálne 100 km.

Čítajte viac...

 INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM
„Digitalizácia na zlepšenie systému AKIS“
Jussi Juhola z fínskej poradenskej organizácie ProAgria
hovorí: „Vedeli ste, že poľnohospodárski poradcovia
vo Fínsku sa celkovo zúčastnia na 45 000 stretnutiach
a precestujú 5,5 milióna kilometrov ročne?“ ProAgria
spustila bezplatnú digitálnu platformu s otvoreným
zdrojom.
Jej
cieľom
je
zlepšiť
efektívnosť
poľnohospodárskej výroby, poradenstvo a transformáciu
pôdohospodárskych znalostných a informačných systémov
(AKIS). Platforma umožňuje poradenstvo 24 hodín denne 7
dní v týždni, zlepšenie prístupu k informáciám
a porovnávanie štandardov medzi jednotlivcami.
V sektore pôdohospodárstva v Európe je možné vidieť
narastajúci počet digitálnych technológií, ktoré môžu
podporiť poľnohospodárov na zabezpečenie bezpečných,
udržateľných a kvalitných potravín. Digitalizácia sa
neobmedzuje len na technickú podporu v teréne, ale môže
tiež uľahčiť výmenu poznatkov.
AKIS označuje kombinovanú výkonnosť poradcov, pôdohospodárskeho vzdelávania a vzdelávacích systémov,
výskumných pracovníkov a organizácií pôdohospodárov a spôsobov, akými zdieľajú vedomosti a informácie
súvisiace s pôdohospodárstvom a podporujú vzájomné vzdelávanie. Digitalizácia môže byť mimoriadne účinná pri
podpore týchto systémov.
ProAgria je organizácia vo Fínsku, ktorá poskytuje odborné služby a „know-how“ pôdohospodárom a vidieckym
podnikom. „Vytvárame poradenské a vývojové služby pre členov a zákazníkov, ktoré predstavujú pridanú
hodnotu, kvalitu, konkurencieschopnosť a produktivitu ich prevádzky,“ hovorí Jussi Juhola, riaditeľ
medzinárodných vzťahov. Poradcovia podporujú pôdohospodárov a malé podniky v rôznych oblastiach, vrátane
obchodného a finančného riadenia, predaja a marketingu, výskumu, vývoja a zlepšovania výroby, ako aj
environmentálnych otázok a osobného blahobytu.
Pre ProAgriu je dôležité, aby boli tieto odporúčania k dispozícii pôdohospodárom, keď ich potrebujú a že tieto
informácie sú kedykoľvek dostupné. Poradcovia sa domnievajú, že je dôležité, aby sa mohli pôdohospodári
podeliť so skúsenosťami medzi sebou, aby porovnávali techniky a výsledky z praxe s cieľom zlepšiť sa. Zriadili
preto digitálnu on-line platformu ako nástroj na nepretržitú podporu 24 hodín denne 7 dní v týždni.
Pre každého používateľa sú kľúčové informácie o situácii zhromaždené a zobrazené na jedinom paneli. Táto
platforma umožňuje online stretnutia s klientmi, služby konzultácie, automatizované poradenstvo, prognózy
a upozornenia.
Najnovšie poznatky z výskumu a riadiacich orgánov sú šírené prostredníctvom tejto platformy. Platforma
umožňuje merať výkon farmy pomocou sofistikovaných správ, ktoré kombinujú rôzne výrobné údaje
a porovnávanie štandardu medzi pôdohospodármi.
„Ktokoľvek má prístup k platforme a pre používateľov je zdarma,“ hovorí Jussi. Spoločnosť ProAgria bola tiež
opatrná v otázkach ochrany údajov. Webová stránka obsahuje bezpečnostné opatrenia, ako je overenie citlivých
informácií, ochrana údajov, zabezpečené komunikačné kanály a šifrovaný prenos a ukladanie dôležitých
dokumentov.
Jussi ďalej vysvetľuje: “Platforma bola spustená pre širokú verejnosť 15. júna 2018 a zatiaľ obsahuje nástroje pre
každodenné riadenie mliekarenských fariem a priamy jednotný prístup k softvéru ProAgria pre správu fariem
(účtovníctvo, plánovanie aktivít a riadenie stáda). V súčasnosti prebiehajú aktivity zamerané na ďalší rozvoj tejto
platformy.“
Čítajte viac...

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE Z PRV SR 2014 - 2020
Revitalizácia verejného priestranstva obce Jablonov nad Turňou
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
Aktivita: zlepšenie vzhľadu obcí – úprava
a tvorba verejných priestranstiev, námestí,
parkov a pod.
Miesto realizácie projektu: obec Jablonov
nad Turňou
Schválená výška príspevku z PRV SR 2014 2020: 98 525,18 €
Cieľom predkladaného projektu: revitalizácia
verejného priestranstva obce Jablonov nad
Turňou - park pri kostole.
V rámci projektu sa revitalizujú chodníky,
múriky, sadové úpravy, osvetlenie, drobná
architektúra a elektroinštalácia.
Projekt prispeje k zvýšeniu kvality života
v obci, zlepšeniu základných služieb
a životného štandardu v obci.
Realizáciou projektu sa zatraktívni územie
obce, rozšíria a doplnia sa možnosti voľnočasových aktivít obyvateľov a návštevníkov
obce.

Fotografia pred realizáciou projektu

Viac informácií o zrealizovanom projekte
z PRV SR 2014 – 2020 nájdete na webovej
stránke NSRV SR.

Fotografia po realizácií projektu
Zdroj fotografií: Archív obce Jablonov nad Turňou
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