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v rámci 

Programu rozvoja vidieka SR 
2014 -2020



Opatrenie č. 7 - Základné služby a obnova dedín 
vo vidieckych oblastiach

Súčasný stav implementácie: 

� 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

výzva č. 14 vyhlásená od 27.10.2015 do 09.03.2016
vyhodnocovanie predložených ŽoNFP začne vo februári 2017

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

výzva č. 15 bola vyhlásená od 27.10.2015 do 06.04.2016
vyhodnocovanie predložených ŽoNFP začne vo februári 2017



Opatrenie č. 7 - Základné služby a obnova dedín 
vo vidieckych oblastiach

Súčasný stav implementácie: 
� 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

výzva č. 12 - vyhlásená od 27.10.2015 do 23.03.2016
- zrušená dňa 10.10.2016

Dôvodom zrušenia výzvy bola podstatná zmena podmienok poskytnutia
príspevku vo forme úpravy minimálnej a maximálnej výšky oprávnených
výdavkov na jeden projekt v rámci jednotlivých aktivít, a to z dôvodu
nenapĺňania ukazovateľov výstupu Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020.

V rámci II. modifikácie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 sa bude s EK
rokovať aj o možnosti rozšírenia oprávnených aktivít v rámci tohto
podopatrenia.



Podopatrenie 7.3: Podpora na širokopásmovú infraštruktúru vrátane jej 
budovania, zlepšovania a rozširovania, pasívnu širokopásmovú 
infraštruktúru a poskytovanie širokopásmového prístupu a 
elektronickej verejnej správy

Opis operácie:
� Vytvorenie prístupu k širokopásmovému internetu prostredníctvom budovania prístupových sietí s rýchlosťou min. 

30 Mbit/s, vrátane zriadenia verejne prístupného miesta. 
� Oprávnené budú projekty zavádzania tzv. “poslednej míle”. Riešenie prístupových sietí bude nadväzovať na 

ukončenie prvej fázy výstavby regionálnych sietí, financovanej z OP II, resp. tam, kde už sú regionálne siete 
dostupné a je preukázané zlyhanie trhu. 

� Oprávnené sú činnosti, ktoré sa týkajú investícií do infraštruktúry širokopásmového internetu, napr.:
– vytvorenie a zabezpečenie prístupu k širokopásmovej infraštruktúre vrátane zariadení na prenos a zber 

signálu (backhaul) a pozemných zariadení (napr. pevné, pozemné, bezdrôtové alebo satelitné technológie 
alebo kombinácie týchto technológií);

– budovanie pasívnej širokopásmovej infraštruktúry (napr. inžinierske siete, ako je kladenie káblových 
rozvodov a zapájanie iných sieťových prvkov, ako sú napr. neaktivované optické vlákna atď.) v súčinnosti 
s ostatnými infraštruktúrami (energetické, dopravné, vodné, kanalizačné siete atď.).

Príjemca pomoci:
� obce vo vidieckych oblastiach do 500 obyvateľov (vrátane), definované ako biele miesta z hľadiska pokrytia

širokopásmovým internetom;
� združenia obcí s právnou subjektivitou (tvorené z obcí do 500 obyvateľov, ktoré sú definované ako biele miesta z

hľadiska pokrytia širokopásmovým internetom.

Opatrenie č. 7 - Základné služby a obnova dedín 
vo vidieckych oblastiach



Podopatrenie 7.3: Podpora na širokopásmovú infraštruktúru vrátane jej 
budovania, zlepšovania a rozširovania, pasívnu 
širokopásmovú infraštruktúru a poskytovanie 
širokopásmového prístupu a elektronickej verejnej správy

Výška a miera podpory:
� 100% s maximálnym limitom 300 000 €, možnosť poskytnutia zálohovej platby

do výšky 50 % oprávnených nákladov.

Výzvu nie je možné vyhlásiť skôr, ako bude vyhotovený zoznam bielych miest.
Do 21. 11. 2016 je možné predkladať pripomienky v rámci verejnej konzultácie
bielych miest (dostupné na: www.informatizacia.sk). Predpokladá sa, že zoznam
bude vyhotovený do konca roka 2016. Vyhotovenie zoznamu bielych miest je
v gescii Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Riadiaci orgán pre PRV má taktiež pripravenú schému štátnej pomoci pre toto
podopatrenie a čaká na jej schválenie Protimonopolným úradom SR.

Opatrenie č. 7 - Základné služby a obnova dedín 
vo vidieckych oblastiach



Výzva č. 20/PRV/2016  

podopatrenie 19.2: Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho 
rozvoja vedeného komunitou  (vyhlásená od 20.10.2016 do 02.12.2016)

Fixná zložka = 1.600.000 EUR
Variabilná zložka = max. 2.400.000 EUR 
Finančná alokácia pre jednu MAS = max. 4.000.000 EUR 

Cieľom úpravy finančnej alokácie = ušetriť finančné prostriedky pre ďalšie VSP, ktoré usilujú o získanie 
štatútu MAS a celkovo n a v ý š i ť   p o č e t   MAS na programové obdobie 2014 – 2020, čím za zvýši: 
(1) rozloha územia, ktoré MAS pokrývajú,
(2) počet vidieckeho obyvateľstva, na ktoré sa vzťahujú stratégie CLLD, 
(3) percentuálny podiel vidieckeho obyvateľstva, ktoré má prospech zo zlepšenia služieb/infraštruktúry.

� Dôraz je kladený na variabilnú zložku. Zmenou referenčnej hodnoty pre počet obyvateľov MAS z 
pôvodných 20.000 na 10.000 bolo dosiahnuté, že si toto kritérium môže uplatniť každá MAS.  

� Do výzvy sa môžu zapojiť žiadatelia, ktorý získali pozitívnu aj negatívnu hodnotiacu správu 
projektového zámeru. 

� Po udelení štatútov MAS na základe výzvy č. 20 bude vyhlásená výzva pre podopatrenie 19.4: 
Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

� Koncom novembra 2016 plánuje gestor CLLD vyhlásiť ďalšie kolo výberu MAS t. zn. nová výzva na 
projektové zámery (ako bola 1MAS/PRV/2015) – podmienky a kritéria výberu ostávajú pre 
zachovanie rovného a rovnakého prístupu nezmenené.  

Opatrenie č. 19 – Podpora na miestny rozvoj v 

rámci iniciatívy LEADER



Podopatrenie 19.4: Podpora na prevádzkové náklady a oživenie 
Vyhlásenie výzvy pre podopatrenie 19.4 sa plánuje nadväzne na udelenie štatútov miestnym akčným skupinám. 

Opis operácie:
� Podpora na prevádzkovú a administratívnu činnosť schválených MAS ako aj na náklady

v súvislosti s oživovaním stratégie miestneho rozvoja.

Oprávnené náklady:
Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD:

a. personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové, osobné, poistenie),

b. vzdelávanie zamestnancov a členov MAS

c. náklady na publicitu a sieťovanie

d. finančné náklady (napr. bankové poplatky),

e. náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu stratégií CLLD.

Financovanie animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD:
a. propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD;

b. výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - semináre, konferencie,

c. vzdelávanie potenciálnych prijímateľov v oblasti prípravy projektov.

Príjemca pomoci:
� MAS, ktorá je vybraná RO na implementáciu stratégie miestneho rozvoja.

Opatrenie č. 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci 

iniciatívy LEADER



Podopatrenie 19.3 Príprava a vykonávanie činností spolupráce MAS

Opis operácie:
Oprávnené sú 2 typy spolupráce:
� Národná – MAS vybraná RO na implementáciu stratégie miestneho rozvoja v spojení s inou

schválenou MAS a/alebo s verejno-súkromnými partnerstvami, ktoré pracujú na princípoch
LEADER/CLLD na území SR;

� Nadnárodná – MAS vybraná RO na implementáciu stratégie miestneho rozvoja v spojení s inou
schválenou MAS v EÚ a/alebo s verejno-súkromným partnerstvom, ktoré pracujú na princípoch
LEADER/CLLD, na území EÚ alebo tretích krajín.

Oprávnené náklady na:
� predbežnú technickú podporu národného alebo nadnárodného projektu spolupráce;
� realizáciu národného alebo nadnárodného projektu spolupráce.

Príjemca pomoci:
MAS vybrané RO na implementáciu stratégie miestneho rozvoja a ako partner verejno-súkromné
partnerstvo pracujúce na princípoch LEADER/CLLD. Partner projektu, ktorý bude verejno-súkromné
partnerstvo pracujúce na princípoch LEADER/CLLD (bez štatútu MAS) zo SR môže byť zároveň aj
prijímateľom.

� Do polovice februára 2017 bude vydaná Príručka pre žiadateľa pre podopatrenia 19.3 spolu s ďalšou riadiacou
dokumentáciou pre implementáciu tohto podopatrenia.

Opatrenie č. 19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci 

iniciatívy LEADER



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 
výzva č. 17 vyhlásená od 17.12.2015 do 05.02.2016

Opis operácie:
� Realizácia pozemkových úprav

Príjemca finančnej pomoci:
� MPRV SR

Príjemca nefinančnej pomoci:
� Priamy – štátna správa v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy.
� Nepriamy – obhospodarovatelia a vlastníci pôdy a miestna územná samospráva.

Oprávnené náklady:
� Investície do dlhodobého hmotného majetku vrátane zelenej infraštruktúry;
� Administratívne náklady na vykonanie projektov pozemkových úprav sú oprávnené iba v prípade, že

dôjde k následnému vykonaniu samotnej investície prostredníctvom podopatrenia D: Vybudovanie
spoločných zariadení a opatrení;

� Náklady na riadenie projektu.

Ďalšie možnosti podpory obcí 
v rámci PRV SR 2014 – 2020 



Podopatrenie 4.3: Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a 
prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, 

časť D: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení 
výzva č. 5 vyhlásená od 28.05.2015 do 15.10.2015

Opis operácie:

Cieľom podpory je dosiahnutie racionálnejšieho rozmiestnenia a tvaru parciel, čo umožní efektívnejšie
hospodárenie a lepšiu dostupnosť k pôde.

Spoločné zariadenia a opatrenia, ktoré slúžia vlastníkom pozemkov v obvode pozemkových úprav, sú:

� cestné komunikácie (poľné cesty a lesné cesty) slúžiace na sprístupnenie pozemkov a súvisiace stavby
(mosty, priepusty, železničné priecestia a pod.),

� protierózne opatrenia slúžiace na ochranu pôdy pred veternou eróziou a vodnou eróziou a súvisiace stavby
(zatrávnenia, zalesnenia, vetrolamy, vsakovacie pásy, terasy, prehrádzky a prieľahy),

� opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré spočívajú hlavne vo vytvorení ekologickej stability
a podmienok biodiverzity krajiny (biokoridory, biocentrá interakčné prvky, sprievodná zeleň),

� vodohospodárske opatrenia, ktoré zabezpečujú krajinu pred prívalovými vodami a podmáčaním
a zabezpečujú zdroj vody na krytie vlahového deficitu (nádrže, poldre, odvodnenia a závlahy),

� ďalšie spoločné zariadenia a opatrenia.

Ďalšie možnosti podpory obcí 
v rámci PRV SR 2014 – 2020 



Podopatrenie 4.3: Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou 
alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, 

časť D: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení

Príjemca finančnej pomoci:

� MPRV SR a obce

Príjemca nefinančnej pomoci:

� Priamy – štátna správa v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy.

� Nepriamy – obhospodarovatelia a vlastníci pôdy a miestna územná samospráva.

Oprávnené náklady:

� Investície do dlhodobého hmotného majetku;

� Investície spojené s prvkami zelenej infraštruktúry;

� Náklady na riadenie projektu.

Ďalšie možnosti podpory obcí 
v rámci PRV SR 2014 – 2020 



Podopatrenie 4.3: Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a 
prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, 

časť E: Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde 
výzva č. 1 vyhlásená od 18.05.2015 do 23.10.2015

Opis operácie:

Cieľ: dosiahnuť optimálnu hustotu lesných ciest v hospodárskych lesoch 20 – 25 m ha-1 a v ochranných
lesoch a lesoch osobitného určenia 7 – 14 m ha -1.

� oprávnené sú tie činnosti, ktoré sa týkajú infraštruktúry súvisiacej s výstavbou, dostavbou, prestavbou 
a rekonštrukciou lesných ciest a prístupu k lesnej pôde s výnimkou protipožiarnych lesných ciest.

� Oprávnená bude rekonštrukcia a výstavba lesných ciest kategórií 1L a 2L, ktoré slúžia pre odvoz dreva, 
prístup hasičskej techniky a technologických vozidiel a so súčasným zohľadňovaním cieľov ochrany 
biodiverzity. Predovšetkým bude podporovaná rekonštrukcia a prestavba lesných ciest z najnižšej kategórie 
na vyššiu (t.j. z ciest 3L na kategóriu 2L alebo 1L).

Príjemca pomoci:

� Obhospodarovateľ lesa v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch (aj obec ako PO obhospodarujúca lesy).

Oprávnené náklady:

� Investície súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou nehnuteľného majetku;

� Náklady na riadenie projektu.

Ďalšie možnosti podpory obcí 
v rámci PRV SR 2014 – 2020 



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

výzva č. 2 vyhlásená od 18.05.2015 do 16.10.2015

Opis operácie:
� zahrádzanie bystrín v lesoch podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z. z. na účely ochrany pred povodňami, 

zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi;
� budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany v lesoch;
� výstavba, rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest, ako prístupu k vybudovaným objektom 

v rámci tohto podopatrenia;
� realizácia projektov komplexného protipožiarneho monitorovacieho systému v lesnej krajine s 

vysokým a stredným stupňom požiarovosti;
� výstavba, rekonštrukcia a dodávka protipožiarnych monitorovacích veží a súvisiacich prostriedkov;
� realizácia preventívnych opatrení malého rozsahu proti kalamitným biotickým škodcom.

Príjemca pomoci:
� Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: súkromných vlastníkov a ich

združení; obcí a ich združení; cirkvi, štátu (LESY SR, š.p.; Štátne lesy TANAP-u; Lesopoľnohospodársky
majetok Ulič, š.p.);

� pri stavebných investíciách na drobných vodných tokoch iba správcovia drobných vodných tokov
resp. právnických osôb majúcich k správe drobných vodných tokov právny vzťah (prenájom a pod.),
ktorí sú zároveň obhospodarovateľmi lesa.

Výška a miera podpory: 100 %

Ďalšie možnosti podpory obcí 
v rámci PRV SR 2014 – 2020 



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

výzva č. 3 vyhlásená od 22.05.2015 do 02.10.2015

Opis operácie:

� projekty revitalizácie a obnovy lesných spoločenstiev (vrátane obnovy lesných porastov, ochrany, 
ošetrovania a výchovy lesov) zničených alebo výrazne destabilizovaných lesnými požiarmi, 
prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami;

� projekty ozdravných opatrení v lesoch poškodených v dôsledku zmeny klímy, premnožením 
kalamitných škodcov či vplyvom iných významných biotických a abiotických škodlivých činiteľov;

� projekty konverzie smrečín v rozpade, ktoré sú na danom území stanovištne nevhodnou drevinou 
založenou na stanovišti pôvodne zmiešaných lesov (destabilizované prírodnými pohromami 
a katastrofickými udalosťami) na lesy zmiešané s vysokou ekologickou stabilitou.

Príjemca pomoci:

� Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: súkromných vlastníkov a ich
združení; obcí a ich združení; cirkvi, štátu (LESY SR, š.p.; Štátne lesy TANAP-u; Lesopoľnohospodársky
majetok Ulič, š.p.);

Výška a miera podpory: 100 %

Ďalšie možnosti podpory obcí 
v rámci PRV SR 2014 – 2020 



Podopatrenie 8.5 Podpora investícií zlepšujúcich odolnosť a environmentálnu hodnotu
lesných ekosystémov

výzva č. 15 pre činnosť č 4 bola vyhlásená od 02.11.2015 do 11.12.2015

Opis operácie:

Činnosť 1: umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia;

Činnosť 2: budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch

Činnosť 3: zlepšenie hniezdnych príležitostí vtákov a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesných ekosystémov;

Činnosť 4: vypracovanie Programov starostlivosti o les pre obhospodarovanie ochranných lesov, lesov osobitného
určenia a hospodárskych lesov, s výnimkou hospodárskych lesov, ktoré sú funkčne klasifikované ako typ produkčný
(primárnou funkciou je produkcia dreva).

Príjemca pomoci:

� Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: súkromných vlastníkov a ich združení; obcí a ich
združení; cirkvi, štátu (LESY SR, š.p.; Štátne lesy TANAP-u; Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.);

� Občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Z.z. len so súhlasom obhospodarovateľa lesa daného územia;

� v prípade vypracovania plánov lesného hospodárstva len MPRV SR alebo ňou poverená inštitúcia zabezpečením
vypracovania Programov starostlivosti o les, ktorou môžu byť LESY SR, š.p. alebo NLC vo Zvolene.

Výška a miera podpory: 100 %

Ďalšie možnosti podpory obcí 
v rámci PRV SR 2014 – 2020 



Podopatrenie 8.6. Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania,
do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh

Opis operácie:
� zvýšenie ekonomickej hodnoty lesa prostredníctvom lepších postupov obhospodarovania;
� spracovanie lesných produktov, ktoré takýmto spôsobom získavajú pridanú hodnotu a ich uvádzanie 

na trh;

Príjemca pomoci:
� Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: súkromných vlastníkov a ich

združení; obcí a ich združení; cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za
súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním.

� FO a PO (MSP v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) poskytujúce služby v lesníctve za
predpokladu poskytnutia týchto služieb subjektom uvedeným v predchádzajúcom bode).

Výška a miera podpory:
� Max. 50 % oprávnených nákladov pre menej rozvinuté regióny;
� Max. 40 % oprávnených nákladov v ostatných regiónoch.

Ďalšie možnosti podpory obcí 
v rámci PRV SR 2014 – 2020 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


