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IMPLEMENTÁCIA LEADER/CLLD 

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a informácia                    
o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na financovanie implementácie 
stratégie CLLD, kód výzvy IROP-PO5-SC511/512-2018-28 
07 Jún 2018 
Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 24 460 755  Eur (zdroj EÚ), pričom prijatá suma za dve 
hodnotiace kolá (zdroj EU) predstavuje 49 388 957 €. 
V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je 
termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 3 stanovený na 06.07.2018. 

Čítajte viac... 

Tvorba ŽoP na prevádzkové náklady MAS v ITMS 2014+ 
07 Jún 2018 
RO pre IROP zverejnil prezentáciu "Tvorba ŽoP na prevádzkové náklady MAS v ITMS 2014+" 

Čítajte viac... 

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a informácia                    
o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na financovanie prevádzkových 
nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD, kód výzvy IROP-PO5-SC511-2017-23 
07 Jún 2018 
Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 6 366 110  Eur (zdroj EÚ), pričom prijatá suma za dve 
hodnotiace kolá (zdroj EU) predstavuje 10 433 890 €. 
V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je 
termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 4 stanovený na 29.06.2018. 

Čítajte viac... 
 
 

V pondelok, 11. 06. 2018, spustí Národná sieť rozvoja vidieka SR na svojom facebookovom profile hlasovanie 
v súťaži o „Najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP 2018“.  

Ďakujeme našim MAS/VSP za všetky zaslané prihlášky a za mnoho jedinečných záberov, ktoré reprezentujú to 
„naj“ z regiónov Slovenska. 

Súťažné fotografie budú zverejnené a podporiť svojho favorita budete môcť už čoskoro na: 
https://www.facebook.com/pg/N%C3%A1rodn%C3%A1-sie%C5%A5-rozvoja-vidieka-
194113667274680/photos/?tab=albums  
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 OZNAMY PPA  

Oznámenie o nestanovení maximálnej nákupnej ceny pre tretiu individuálnu výzvu na nákup sušeného 
odstredeného mlieka do verejnej intervencie prostredníctvom verejnej súťaže. 
06 Jún 2018 
Európska Komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/735 zo 17. mája 2018 nestanovuje maximálnu 
nákupnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre tretiu individuálnu výzvu na predkladanie ponúk v rámci 
verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2018/154, v prípade ktorej lehota na predloženie ponúk 
uplynula 15. mája 2018. 
Čítajte viac... 

Zverejnenie Výzvy č. 32/PRV/2018 pre podopatrenie 16.4 
28 Máj 2018 
PPA zverejnila Výzvu č. 32/PRV/2018 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu 
rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre: Opatrenie 16 – Spolupráca  
Podopatrenie 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 
Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 10.8.2018 do 20.8.2018 
Čítajte viac... 

   
 
Zverejnenie Výzvy č. 29/PRV/2018 pre podopatrenie 4.1 
28 Máj 2018 
PPA zverejnila v časti  Výzvu č. 29/PRV/2018 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok                              
z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 pre: Opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku 
Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Zameranie: Využívanie OZE, 
biomasa, založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín, investície súvisiace                    
s energetickým využitím biomasy. 
Čítajte viac... 

Aktualizácia č. 3 výzvy č. OPRH-AKVA-2.2.1-A4-2017-04, Aktivita 4 
28 Máj 2018 
PPA aktualizovala Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku                               
z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 pre opatrenie: 2.2.1 Produktívne investície do 
akvakultúry (čl. 48.1.a, c, d, f, g, h).  
Čítajte viac... 
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  INŠPIRÁCIE K INOVÁCIÁM 

Zlepšovanie hodnotových reťazcov kurčiat: Operačná skupina v Hesse, Nemecko  

 

Vysoký dopyt spotrebiteľov po organických vajíčkach 

Organické vajcia sú vyhľadávanou komoditou a s cieľom zabezpečiť kvalitné produkty je o sliepky týchto šiestich 
poľnohospodárov veľmi dobre postarané počas ich života. Sliepky sú kúpené od chovateľov z ekologického chovu 
a dva roky strávia ako nosnice. V tejto dobe dostávajú 100% biopotraviny a stravu a sú kŕmené výživovou 
zmesou. Eckhardt Eisenach, jeden z ekologických poľnohospodárov nám povedal: „Dokonca aj fazuľu lúpeme pre 
ne. Je lepšie, aby sa týmto opereným gurmánom nedávali fazuľové struky, pretože obsahujú horké látky.“ Sú 
držané v oplotených výbehoch a kurínoch, ktoré sú vybavené voliérami, vyvýšenými bokmi, hniezdami a oknami 
a tiež majú krytú plochu pre sliepky, aby sa mohli ukryť pred nepriaznivým počasím. Od jari do jesene sú sliepky 
pasené na troch lúkach v blízkosti farmy. Znamená to, že zvieratá môžu žiť svojím druhovo špecifickým 
správaním.  Ale čo sa stane so sliepkami na konci ich produktívneho života? 

Nedostatok dopytu spotrebiteľov pre mäso nosníc 

Keďže sliepky dostávali vynikajúce krmivo a mali dobré životné podmienky, zdá sa byť logické, aby sa potom 
mäso z týchto nosníc stalo potravinou. Avšak v porovnaní s mäsovými plemenami sliepok neposkytujú až také 
veľké množstvo mäsa, takže nosnice nespĺňajú priemyselné požiadavky. V regionálnom meradle neexistuje 
žiadny dopyt spotrebiteľov po takýchto zvieratách ako vysokokvalitný organický zdroj mäsa. „Použitie mäsa 
nosníc na polievku je teraz veľmi nezvyčajné,“ hovorí Eckhardt, „spotrebiteľský dopyt a zvyky varenia sa zmenili a 
v súčasnosti neexistuje žiadny regionálny trh pre takéto zvieratá a ich mäso.“ Niekedy sa nosnice použijú ako 
krmivo pre zvieratá, ale preprava pred zabitím je pre farmára nákladná a stresujúca pre sliepky. V súčasnosti 
preto mäso nosníc neposkytuje poľnohospodárom žiadny ďalší zdroj príjmov. 

Regionálny dodávateľský reťazec prospešných produktov 

Cieľom OS Biohuhn je vytvoriť regionálny dodávateľský reťazec, poskytnúť poľnohospodárom dodatočný zdroj 
príjmov a zlepšiť dobré životné podmienky zvierat vo všetkých častiach hodnotového reťazca. OS chce zvýšiť 
povedomie a vyvolať dopyt spotrebiteľov tohto mäsa. OS plánuje vyvinúť vysokokvalitné hotové jedlá a omáčky z 
takéhoto mäsa, ktoré rešpektujú požiadavky spotrebiteľov na výrobky. OS Biohuhn bude tiež využívať inovatívny 
marketingový prístup, ktorý sa bude zameriavať na mladších spotrebiteľov. Hovorili sme s team lídrom Timom 
Treisom o začiatkoch a činnosti tejto OS. Vysvetlil nám, že jeden z projektových partnerov 
(https://www.sonnenei.de/) už pred niekoľkými rokmi experimentoval s potravinárskymi výrobkami z mäsa 
nosníc, spolu s výrobcom produktov OS (https://www.heinzelcheese.de/) pracoval na niektorých nových 
zaujímavých receptúrach. O niekoľko rokov sa obe spoločnosti domnievali, že ich myšlienka má potenciál ako OS, 
ktorá zahŕňa niekoľko farmárov, ktorí chovajú nosnice a špecialistov na zdravie zvierat. To bolo začiatkom OS 
Biohuhn.  
OS Biohuhn dokončila prvú etapu svojich aktivít: vyvinúť rad inovatívnych výrobkov z mäsa nosníc. Teraz pracujú 
s marketingovou agentúrou, ktorá v súčasnosti navrhuje logo, etikety a obaly. Od novembra 2016 boli výrobky 
predávané v niekoľkých pilotných obchodoch a uskutočnil sa zákaznícky prieskum a ochutnávky. Konečné 
uvedenie sortimentu výrobkov na trh bolo naplánované na druhú polovicu roku 2017.  
Poľnohospodári a ďalší členovia OS Biohuhn by chceli, aby sa organické mäso nosníc vnímalo ako kvalitné 
moderné jedlo. Sledujte ich pokrok: http://www.hessische-biohuhn.de/. 
Čítajte viac... 
 
 

Biohuhn je Operačná skupina (OS), ktorá sa zaoberá 
inovatívnym využitím nosníc na konci ich produktívneho 
života. Vyrábajú nové lokálne potraviny z tohto 
organického mäsa, aby poskytli dodatočný príjem 
farmárom, znížili vplyv na životné prostredie a zlepšili 
dobré životné podmienky zvierat. Táto OS združuje šesť 
ekologických poľnohospodárskych podnikov, dva 
regionálne bitúnky, Univerzitu v Kassel, jednu 
spoločnosť zameranú na vývoj produktov a výrobnú 
spoločnosť. 
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   PRÍKLADY DOBREJ PRAXE Z PRV SR 2014 - 2020  

Virex s.r.o. Rekonštrukcia priestorov slúžiacich na spracovanie hrozna a výrobu vína – Virex s.r.o. 

4 Investície do hmotného majetku 

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

Oblasť 6B. Pivovarnícko - sladovnícky priemysel, liehovarnícky 
priemysel, vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov a škrobárenský 
priemysel 

Miesto realizácie projektu: Bajč 

Schválená výška príspevku z PRV SR 2014 – 2020: 814 081,24 € 

 

 

 

 

Fotografie počas realizácie projektu; Zdroj: Archív Virex s.r.o 

Predmetom projektu je zabezpečenie vhodných technických podmienok pre spracovanie hrozna a výrobu vína 

prostredníctvom stavebných úprav jestvujúcich priestorov a umiestnením novej technológie na spracovanie 

hrozna, čím sa zlepší a zvýši produkcia spoločnosti. 

Subjekt vyrába výrobky, ktoré majú značku kvality SK, iný certifikát kvality alebo chránené označenie pôvodu, 

chránené zemepisné označenie alebo sú to výrobky s označením zaručená tradičná špecialita. 

   

Fotografie po realizácii projektu; Zdroj: Archív Virex s.r.o 

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

 

http://www.nsrv.sk/databaza-registracnych-formularov-prvsr-2014-2020?id=169


 

KALENDÁR UDALOSTÍ 

 

Dátum Názov aktivity Miesto konania  

19. – 20. Jún 2018 
Študijná cesta do Rakúska „Odbyt, krátke 
dodávateľské reťazce, miestne trhy, inovácie a príkla-
dy dobrej praxe“ 

Rakúsko Čítajte viac... 

18. – 20. Jún 2018 Odborná zahraničná exkurzia do ČR – MAS Buchlov, 
MAS Region Haná 

Česká republika Čítajte viac... 

15. Jún 2018 Možnosti spolupráce na princípe LEADER v rámci 
Trnavského kraja 

Trnava Čítajte viac... 

14. Jún 2018 
Zásady a právne úpravy pri spracovaní osobných 
údajov, nariadenie GDPR pri implementácii projektov 
PRV SR 2014 - 2020 

Fričovce Čítajte viac... 

13. Jún 2018 Seminár: Aktuálne výzvy PRV SR 2014 – 2020 a príkla-
dy dobrej praxe 

Cabaj-Čápor Čítajte viac... 

Čítajte viac... 

V 3. a 4. štvrťroku 2018 pripravujeme 

 Školenia k ITMS2014+ 

 Inovatívne technológie v projektoch PRV SR 2014 – 2020 

 Informačný seminár Inovácie, obnoviteľné zdroje energie a podpora marginalizovaných skupín 
obyvateľstva v rámci PRV SR 2014 – 2020,  

 Výstava Agrokomplex 2018 a iné aktivity  

Čítajte viac... 
 

   VYDÁVA
 

Agentúra pre rozvoj vidieka 
hostiteľský orgán jednotky Národnej siete rozvoja 
vidieka SR 
Akademická 4, 949 01  Nitra 
arvi@arvi.sk 

Ďalšie informácie nájdete aj v našom občasníku 
SPRAVODAJCA NSRV.  
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 AKTUALITY MPRV SR  

Záplavy v mestách sú dôsledkom toho, že pribúda 
betón a mizne zeleň 
07 Jún 2018 
Agrorezort upozorňuje, že včerajšie záplavy, ktoré 
postihli viacero slovenských miest, sú spôsobené 
najmä pribúdaním betónu na úkor zelene. V 
zastavaných územiach tiež chýba práca s dažďovou 
vodou, ktorá namiesto toho, aby ostávala v území, 
odchádza do kanalizácie. Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) 
podáva regiónom pomocnú ruku a na zelenú 
infraštruktúru vyčlenilo 33 miliónov eur. 
Čítajte viac... 

Slovenskí potravinári sa prezentovali na veľtrhu 
privátnych značiek PLMA v Amsterdame 
30 Máj 2018 
Amsterdam sa stal na dva dni dejiskom 33. ročníka 
svetového veľtrhu privátnych značiek PLMA. Podarilo 
sa nám po 7 rokoch vrátiť na veľtrh národný stánok 
Slovenska, pod ktorým sa prezentovalo 16 
slovenských výrobcov kvalitných potravín. 
Čítajte viac... 
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