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OZNAMY PPA  
Oznámenie o zverejnení  
Výzvy č. 47/PRV/2020 pre 
podopatrenie 6.3 

25. 02. 2020  

 

PPA oznamuje, že zverejnila v čas-
ti PPA / Podpory / Projektové 
podpory / PRV 2014 - 2020 / Vý-
zvy / Opatrenie 6 / Podopatrenie 
6.3 výzvu č. 47/PRV/2020 na pred-
kladanie žiadostí o nenávratný fi-
nančný príspevok z Programu 
rozvoja vidieka Slovenskej repub-
liky 2014 – 2020 pre: 
Opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohos-
podárskych podnikov a podnika-
teľskej činnosti 
Podopatrenie: 6.3 – Pomoc na za-
čatie podnikateľskej činnosti na 
rozvoj malých poľnohospodár-
skych podnikov 

Oznámenie o zverejnení  
Výzvy č. 46/PRV/2020 pre 
podopatrenie 6.1 

25. 02. 2020  

 

PPA oznamuje, že zverejnila v čas-
ti PPA / Podpory / Projektové 
podpory / PRV 2014 - 2020 / Vý-
zvy / Opatrenie 6 / Podopatrenie 
6.1 výzvu č. 46/PRV/2020 na pred-
kladanie žiadostí o nenávratný fi-
nančný príspevok z Programu 
rozvoja vidieka Slovenskej repub-
liky 2014 – 2020 pre: 
Opatrenie: 6 – Rozvoj poľnohos-

podárskych podnikov a podnika-
teľskej činnosti 
Podopatrenie: 6.1 – Pomoc na za-
čatie podnikateľskej činnosti pre 
mladých poľnohospodárov 
 

Oznámenie o zverejnení  
Výzvy č. 45/PRV/2020 pre  
podopatrenie 8.4 

25. 02. 2020  

 
PPA oznamuje, že zverejnila v čas-
ti PPA / Podpory / Projektové 
podpory / PRV 2014 - 2020 / Vý-
zvy / Opatrenie 8 / Podopatrenie 
8.4 výzvu č. 45/PRV/2020 na pred-
kladanie žiadostí o nenávratný fi-
nančný príspevok z Programu 
rozvoja vidieka Slovenskej repub-
liky 2014 – 2020 pre: 
Opatrenie: 8 – Investície do roz-
voja lesných oblastí a zlepšenia 
životaschopnosti lesov 
Podopatrenie: 8.4 – Podpora na 
obnovu lesov poškodených lesný-
mi požiarmi a prírodnými katas-
trofami a katastrofickými udalos-
ťami 
 

Oznámenie pre žiadateľov, 
ktorých sa týka uznávanie 
organizácií výrobcov ovocia  
a zeleniny, nadnárodných or-
ganizácií výrobcov ovocia  
a zeleniny a združení organi-
zácií výrobcov ovocia a zele-
niny. 
24. 02 .2020  

 
PPA oznamuje všetkým žiadate-
ľom o uznanie organizácií výrob-
cov ovocia a zeleniny, nadnárod-
ných organizácií výrobcov ovocia 
a zeleniny a združení organizácií 
výrobcov ovocia a zeleniny, že 
môžu predkladať žiadosti o uzna-
nie OV/NOV/ZOV do 15. mája 
2020, ak v tomto roku plánujú 
predložiť žiadosť o schválenie ope-
račného programu. 
 
Čítajte viac... 

Výzva na predkladanie žia-
dostí o poskytnutie podpory 
v lesnom hospodárstve na 
plnenie mimoprodukčných 
funkcií lesov 

28. 02. 2020 

PPA oznamuje žiadateľom, že 
zverejnila Výzvu na predkla-
danie žiadostí o poskytnutie 
podpory v zmysle schémy mi-
nimálnej pomoci č. DM-
12/2017 na poskytovanie pod-
pory v lesnom hospodárstve 
na plnenie mimoprodukčných 
funkcií lesov. 

Výzva je otvorená od 02. 03. 
2020 do 03. 04. 2020   

Výzva Ministerstva pôdo-
hospodárstva a rozvoja vi-
dieka Slovenskej republiky 
na predkladanie žiadostí o 
udelenie povolenia na novú 
výsadbu viniča na rok 2020  

12. 02. 2020  

 
Ministerstva pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka Sloven-
skej republiky vyhlásilo výzvu 
na predkladanie žiadostí o 
udelenie povolenia na novú 
výsadbu viniča na rok 2020.  
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AKTUALITY MPRV SR 

Staršie aktuality nájdete v tlačových správach MPRV SR.  

Agrorezort pomôže malým poľnohospodárom so začatím a rozvojom 
ich podnikateľskej činnosti
28 február 2020 

MPRV SR sa zameralo na pomoc pre malých poľnohospodárov. Malým podnikom, za-
meraným na živočíšnu a špecializovanú rastlinnú výrobu, poskytne štát podporu vo 
výške 15 000 eur na realizáciu podnikateľských plánov.  
 
 

Agrorezort chce zvýšiť dostupnosť potravín v menších obciach
27 február 2020  

Dostupnosť potravín v obciach na vidieku klesá. Ministerstvo pôdohospodárstva  
a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) preto na riešenie tejto situácie zriadilo Radu pre za-
bezpečenie prístupu k potravinám. Dnes prebehlo prvé rokovanie rady, ktorej členmi 
sú okrem odborníkov na obchod a potravinárstvo z agrorezortu aj Združenie miest  
a obcí Slovenska (ZMOS) a Zväz obchodu SR.  

Informácia ohľadom exportu mliečnych výrobkov do Číny
25 február 2020 

Generálna administratíva colnej správy ČĽR (GACC) 5. februára 2020 informovala  
o povolení exportu slovenských mliečnych výrobkov do Číny v súlade s príslušnými 
právnymi normami ČĽR a Protokolom medzi GACC a ŠVPS SR. Následne bol 14. feb-
ruára 2020 zverejnený zoznam 11 aktuálne schválených slovenských spoločností  
s možnosťou exportu produktov z mlieka, ako napr. maslo, syry, sušené mlieko ai. 
Týmto krokom sa zavŕšil proces certifikácie slovenských producentov mlieka a mlieč-
nych výrobkov, ktorému predchádzal podpis Protokolu medzi Štátnou veterinárnou a po-
travinovou správou Slovenskej republiky a Generálnou administratívou colnej správy Čínskej 
ľudovej republiky o veterinárnych a hygienických požiadavkách pre mliečne výrobky vyvážané 
zo Slovenska do Číny počas 8. samitu premiérov 16 krajín strednej a východnej Európy 
(SVE) a Číny v Dubrovníku a technický audit čínskych expertov. Zoznam schválených 
prevádzok je k dispozícii na web stránke GACC.  
 

Matečná chce zakázať pestovanie GMO na území Slovenska
24 február 2020  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Zväz výrobcov krmív, skladova-
teľov a obchodných spoločností podpísali memorandum o spolupráci v oblasti bielko-
vinovej sebestačnosti a dobrovoľnej schémy označovania potravín, krmív a výrobkov 
poľnohospodárskej prvovýroby vyrobených bez použitia geneticky modifikovaných 
organizmov (GMO). Memorandum prinesie spotrebiteľom lepšiu informovanosť  
o produktoch bez použitia GMO. Agrorezort tým chce presadiť zdravšie a ekologickej-
šie produkty na slovenskom trhu.  
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Príklady dobrej praxe  
z PRV SR 2014 - 2020  

Predmetom projektu je výsadba 
sadov drobného ovocia – čučo-
riedok a ríbezlí, z toho čučoried-
kový sad bude vysadený na vý-
mere 2,38 ha a sad ríbezlí na 
ploche 1,19 ha.  

Založenie nového sadu drobné-
ho ovocia pozostáva z týchto 
etáp: 

• Predvýsadbová  
príprava pôdy; 

• Biologický materiál –  
dodávka a výsadba  
sadeníc; 

• Výstavba závlahy; 
• Výstavba opornej  

konštrukcie; 
• Zatrávnenie v medziradí 

Cieľom projektu je začať inten-
zívnu poľnohospodársku prvo-
výrobu v oblasti pestovania ovo-
cia a prispieť k vyššej celkovej 
konkurencieschopnosti sloven-
ského ovocinárstva.  Z celkové-
ho cieľa možno odvodiť ďalšie 
parciálne ciele: 
 

- výsadbou nových plantáží 
(sadov) drobného ovocia zväčšiť 
produkčnú kapacitu slovenských 
pestovateľov drobného ovocia  
a generovať tržby začínajúceho 
poľnohospodárskeho podniku,   
 

- zníženie výrobných nákladov, 
zvýšenie efektívnosti výroby a 
produktivity práce v špeciálnej 
rastlinnej výrobe (ovocinárstvo),   
 

-    inovovať postupy v poľnohos-
podárskej prvovýrobe v súlade  
s právnymi predpismi EÚ i SR. 
 

 

Viac o projekte nájdete tu.  

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: SLOVBERRY, s. r. o. 

Výsadba sadov 
drobného ovocia 

 

Opatrenie 4 / Podopatrenie 4.1 /  
Oblasť  1. Špeciálna rastlinná výroba  
 

Miesto:  
Nová Lipnica, okres Bratislava 

 

Žiadateľ: 
SLOVBERRY, s. r. o.  
 

Schválená výška príspevku z PRV SR 
2014  -  2020 :   
74 990,63 € 

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: SLOVBERRY, s. r. o.  

Fotografie po realizácii projektu,  
Zdroj: SLOVBERRY, s. r. o. 
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