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Takmer polovica obyvateľov 
Slovenska žije na vidieku.



Základné typy podpôr

• Priame podpory

• Projektové podpory

• Organizácia trhu

• Štátna pomoc



Aktuálny stav výziev Programu rozvoja vidieka 
2014-2020 – projektové podpory



Projektové podpory

• PPA zabezpečuje výkon delegovaných právomocí v mene MPRV SR,

• Plní úlohu poskytovateľa príspevku v prípade projektovo orientovaných opatrení 
v rozsahu zákona č. 292/2014 Z.z. 

• V rámci projektovo orientovaných opatrení PRV SR 2007 – 2013, 2014 – 2020 a 
opatrení OPRH SR 2007 – 2013, 2014 – 2020 zabezpečuje :

- prípravu a uzatváranie zmluvných vzťahov medzi PPA a oprávnenými prijímateľmi  

nenávratného finančného príspevku

- finančnú kontrolu implementácie

- proces autorizácie žiadostí o platbu

- ochranu finančných záujmov EÚ a ŠR, riešenie vzniknutých nezrovnalostí

- monitoring projektových opatrení v súlade s požiadavkami Spoločného rámca pre 

monitorovanie a hodnotenie EK

- spolupracuje s dodávateľom IS pri zadávaní požiadaviek na aplikáciu, pri jej vývoji

a využívaní

- metodickú činnosť



Sumárny prehľad PRV SR 2007-2013 k 31.12.2015

• Vyhlásených a ukončených bolo 37 výziev

• Bolo zaregistrovaných 15 718 žiadostí o NFP v celkovej žiadanej hodnote 2,680 
mld.EUR.

• Zazmluvnených bolo 8 740 projektov vo výške 1,489 mld. EUR verejných výdavkov

• Vyplatených bolo 17 823 žiadostí o platbu (na projektové opatrenia s výnimkou technickej pomoci)

vo výške 1,581 mld. EUR z verejných výdavkov, z toho 161 mil. na pokračujúce 
opatrenia z PRV 2004-2006

• Ukončených bolo 8 505 projektov

• Vyradených bolo 6 978 žiadostí o NFP

• 230 pokračujúcich projektov, ktoré budú financované z PRV SR 2014-2020



Vyhlásené výzvy – projektové podpory PRV 2014-2020

17 výziev vyhlásených v roku 2015 (1 zrušená):

1/PRV/2015 

Podopatrenie 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo 
a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - E: Investície týkajúce sa infraštruktúry 
a prístupu k lesnej pôde

2/PRV/2015

Podopatrenie 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými 
katastrofami a katastrofickými udalosťami

3/PRV/2015

Podopatrenie 8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými 
katastrofami a katastrofickými udalosťami

4/PRV/2015 

Podopatrenie 19.1 – Prípravná podpora

5/PRV/2015

Podopatrenie 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a 
prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - D: Vybudovanie spoločných zariadení a 
opatrení

6/PRV/2015

Podopatrenie  4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov - A: Investície do 
hmotného majetku prispievajúce k zlepšeniu konkurencieschopnosti, využívania vody a OZE v 
poľnohospodárstve



Vyhlásené výzvy – projektové podpory PRV 2014-2020

7/PRV/2015

Podopatrenie 6.4. – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

8/PRV/2015 

Podopatrenie 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj 
poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce - B: Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja 
poľnohosp. výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby

9/PRV/2015

Podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

10/PRV/2015

výzva na predkladanie žiadostí o schválenie štatútov antén Národnej siete rozvoja vidieka z Programu 
rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

11/PRV/2015 

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

12/PRV/2015 - zrušená

Podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych 
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

13/PRV/2015

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



Vyhlásené výzvy – projektové podpory PRV 2014-2020
14/PRV/2015

Podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do 
turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.

15/PRV/2015 

Podopatrenie 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných 
ekosystémov 

16/PRV/2015

Podopatrenie 5.1 – Podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie 
následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí a 
katastrofických udalostí

17/PRV/2015

Podopatrenie 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo 
a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – časť C) Vypracovanie a vykonanie 
projektov pozemkových úprav

3 výzvy vyhlásené v roku 2016 

18/PRV/2015 - zrušená

Podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného 
komunitou - žiadosť o schválenie stratégie MRVK

20/PRV/2016 

19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

19/PRV/2015 - zrušená

Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov - oblasť zavlažovanie

Do konca roka sa plánuje výzva na podopatrenie 2.3 Podpora na odbornú prípravu poradcov



Stav implementácie PRV 2014-2020-projektové opatrenia

V rámci ukončených výziev (bez zrušených výziev) evidujeme k 31.10.2016:

� podaných 7930 žiadostí o nenávratný finančný príspevok

� V IS zaregistrovaných 5 527 žiadostí o NFP v celkovej žiadanej hodnote 1,46 mld.EUR.

� Zazmluvnených 1 181 projektov vo výške 539 miliónov EUR verejných výdavkov

� Vyradených bolo 744 žiadostí o NFP

� vyplatených 137 ŽoP vo výške 24,61 mil. €

Operačný program Rybné hospodársvo 2014-2020
� Nebola ešte vyhlásená výzva



Obce - sumarizácia výziev

13/PRV/2015 - 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

Podaných 954 ŽoNFP

Aktualizácia 11.10.2016 – úrava limitov na jednotlivé činnosti

Zameranie

Spolu indikatívna 
výška finančných 
prostriedkov (v 
EUR)

Indikatívna výška 
finančných 
prostriedkov za 
MRR (v EUR)

Indikatívna výška 
finančných 
prostriedkov za OR 
(v EUR)

výstavba a rekonštrukcia miestnych 
komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a 
záchytných parkovísk, autobusových zastávok

45 000 000
36 000 000

44 700 000

35 700 000

300 000

výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, 
dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo 
čistiarne odpadových vôd;

10 000 000
19 000 000

9 850 000
18 700 000

150 000
300 000

zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba 
verejných priestranstiev, námestí, parkov 
a pod.

výstavba, rekonštrukcia a údržba 
odvodňovacích kanálov, prehlbovanie 
existujúcich obecných studní.



Obce - sumarizácia výziev
14/PRV/2015

Podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do 
turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

77 podaných ŽoNFP

Zameranie

Spolu výška 
finančných prostr. 
(v EUR)

Výška finančných 
prostriedkov za 
MRR (v EUR)

Výška 
finančných 
prostriedkov 
za OR (v 
EUR)

investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou 
a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a 
miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, 
historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie 
múzejných a galerijných zariadení a pod.;

2 000 000 1 900 000 100 000

investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických 
informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na 
verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení 
pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy
a pod.;

budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, 
cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné 
chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové 
miesta, prístrešky, ..), výstavba vyhliadkových veží, 
budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na 
existujúcich cykloturistických trasách a pod.



Obce - sumarizácia výziev

Zrušená výzva

12/PRV/2015 - Podopatrenie 7.4- Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej 
infraštruktúry



Ďakujem za pozornosť

www.apa.sk


