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§ Podporuje farmárov v rôznych poľnohospodárskych činnostiach
(vinohradníctvo, včelárstvo, propagácia vína v členských štátoch EÚ a na trhoch tretích
krajín, akvakultúra)

§ Poskytuje podporu z fondov EÚ a štátneho rozpočtu
(program podpory spotreby mlieka a mliečnych výrobkov, program spotreby ovocia a
zeleniny na školách, včelárstvo)

§ Rieši krízové situácie na európskych trhoch
(intervenčný nákup sušeného odstredeného mlieka, mliečnych výrobkov, masla, mäsa,
obilnín, súkromné skladovanie mliečnych výrobkov, masla, mäsa, mimoriadna pomoc v
sektore ovocia a zeleniny, mimoriadna pomoc na zníženie výroby kravského mlieka,
výnimočná pomoc v sektore mlieka a bravčovho mäsa)

§ Poskytuje štátnu pomoc
(minimálna pomoc na účasť spracovateľa na výstave; štátna pomoc na založenie a
vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie; na zabezpečenie účasti chovateľov
a pestovateľov na výstavách, na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej
hodnoty hospodárskych zvierat)

Spoločná organizácia trhu s poľnohospodárskymi
komoditami:



Podpory v rámci
rastlinných komodít



Spoločná organizácia trhu  s vínom (Nariadenie vlády č. 63/2015 Z.z.)

Podporované opatrenia:

• Reštrukturalizácia vinohradov
• Poistenie úrody vinohradov
• Investície do vinárskych podnikov
• Propagácia na trhoch tretích krajín
• Propagácia v členských štátoch



Podporu na reštrukturalizáciu vinohradov možno poskytnúť na
opatrenia:
• zmena odrôd - zmena odrodovej skladby vinohradu za účelom výsadby vysoko

kvalitných odrôd a odrôd tradičných pre daný región, pri zachovaní pôvodnej
výmery produkčného vinohradu;

• zmena sponu - zahustenie výsadby pri počte krov vo vinohrade najmenej 4 000
kusov na 1 ha, pri zachovaní pôvodnej výmery produkčného vinohradu – len pre
Tokajskú oblasť;

• presun vinohradu - presun vinohradov na kvalitnejšie plochy, kvalitnejších
regiónov a do svahov pri zachovaní pôvodnej výmery produkčného vinohradu;

• vyklčovanie - likvidácia vinohradu za účelom následnej výsadby v kombinácii so
zmenou odrôd, zmenou počtu krov alebo presunom vinohradu.



Základné podmienky poskytnutia podpory:
§ žiadateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má na území SR zaregistrovanú

vinohradnícku plochu;
§ podanie žiadosti o podporu v termíne do 30. apríla kalendárneho roku;
§ minimálna plocha je 0,10 ha súvislej poľnohospodárskej pôdy;
§ podpora sa neposkytuje na vinohrady, ktorým skončila prirodzená životnosť;
§ opakované predkladanie formulára Jednotnej žiadosti

v stanovených termínoch na príslušnom regionálnom pracovisku
s uvedenými plochami určenými na reštrukturalizáciu,

§ V súčasnej dobe je pripravované nove Nariadenie vlády pre víno a vinohrady

Ukončenie jednotlivých opatrení:
§ opatrenia zmena odrôd, zmena sponu a presun vinohradu sa musia zrealizovať do piatich

rokov od schválenia žiadosti;
§ opatrenie vyklčovanie sa musí zrealizovať do dvoch rokov od schválenia žiadosti.

Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2016:
Počet prijatých žiadostí: 190
Vyplatené finančné prostriedky: 1 670 517,24€



Podporu na poistenie vinohradov je možné poskytnúť:
Na poistenie proti stratám spôsobenými:
• prírodnými katastrofami,
• nepriaznivými poveternostnými udalosťami,
• zvieratami,
• chorobami viniča,
• zamorením škodcami.

Základné podmienky poskytnutia podpory:
• žiadateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá užíva na území SR zaregistrovanú

vinohradnícku plochu,
• podanie žiadosti o podporu v termíne do 30. apríla príslušného kalendárneho roka,
• najmenšia súvislá plocha je 0,35 ha.

Stanovenie výšky podpory: 50 % uhradeného ročného poistného v prípade poistenia
proti stratám spôsobenými nepriaznivými poveternostnými udalosťami, zvieratami,
chorobami viniča, zamorením škodcami.

Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2016:
Počet prijatých žiadostí: 36
Vyplatené finančné prostriedky: 214 281,71€



Podporu na investície možno poskytnúť na:
• nákup vnútorného vybavenia predajných a prezentačných priestorov výrobného podniku;
• investície do označovania vinárskych produktov novými etiketami s QR kódmi.

Základné podmienky poskytnutia podpory:
• žiadateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá podniká na území SR v sektore vinárstva alebo

združenie, ktoré združuje fyzické alebo právnické osoby podnikajúce na území SR v sektore
vinárstva;

• podanie žiadosti o podporu v termíne do 15. októbra príslušného kalendárneho roku;
• opatrenie sa musí zrealizovať do dvoch rokov od schválenia žiadosti;
• žiadateľ o podporu na investície nesmie žiadať a prijímať na posudzovanú investíciu inú podporu

z verejných prostriedkov;
• podporu možno poskytnúť len na investíciu, ktorej výška je najmenej 5 000 EUR a najviac 50 000

EUR.

Stanovenie výšky podpory: 40 % oprávnených nákladov pre Bratislavský kraj, 50 %
oprávnených nákladov pre ostatné kraje. Podpora sa vyplatí do siedmich mesiacov po
vykonaní kontroly na mieste.

Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2016:
Počet prijatých žiadostí: 50
Vyplatené finančné prostriedky: 698 169,00€



Podporu na propagáciu v treťom štáte možno poskytnúť na:

• opatrenia zamerané na styk s verejnosťou, propagáciu alebo reklamu;
• účasť na podujatiach, veľtrhoch alebo výstavách s medzinárodným významom;
• informačné kampane zamerané najmä na systémy Únie vzťahujúce sa na označenia pôvodu,

zemepisné označenia a ekologickú výrobu;
• prieskumy nových trhov potrebných na rozšírenie odbytísk;
• štúdie zamerané na vyhodnotenie výsledkov informačných a propagačných opatrení.

Základné podmienky poskytnutia podpory:
• oprávnený žiadateľ je podnikateľ v sektore vinárstva na území Slovenskej republiky a vyrába

víno najmenej tri roky alebo organizácia výrobcov uznaná MPRV SR, ktorá združuje
podnikateľov v sektore vinárstva;

• termín na podanie žiadosti o podporu je 15. október príslušného kalendárneho roka;
• opatrenie sa musí zrealizovať do troch rokov od schválenia žiadosti o podporu na propagáciu

(možnosť predĺženia lehoty na základe žiadosti o dva roky);
• minimálne 3-ročná skúsenosť s výrobou vína;
• Výška oprávnených výdavkov žiadateľa o podporu na opatrenie propagácia v treťom štáte

musí byť najmenej 3 000 EUR a najviac 15 000 EUR.

Stanovenie výšky podpory: Max. 50 % oprávnených nákladov, podpora sa vyplatí do 7 mesiacov
po vykonaní KNM. Čerpanie finančných prostriedkov za rok 2016 v sume 29 800€.



Podporu na propagáciu v členských štátoch EÚ možno poskytnúť
na:
• poskytovanie informácií spotrebiteľom vzhľadom na systém Európskej únie vzťahujúci sa na

chránené označenia pôvodu a chránené zemepisné označenia, na zodpovednú konzumáciu vína a
na riziká spojené s konzumáciou alkoholu formou:
- informačnej kampane;
- účasti na podujatí, veľtrhu a výstave konaných na území Slovenskej republiky alebo
na území iného členského štátu.

Základné podmienky poskytnutia podpory:
• žiadateľ je organizácia výrobcov uznaná v zmysle § 24 zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a

vinárstve spĺňajúca podmienky podľa čl. 5b a 5c nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008 v platnom
znení, ktorá združuje fyzické alebo právnické osoby na území SR v sektore vinárstva,

• podanie žiadosti o podporu v termíne do 15. októbra príslušného kalendárneho roka,
• opatrenie sa musí zrealizovať do troch rokov

od schválenia žiadosti o podporu na propagáciu,
• minimálne 3-ročná skúsenosť s propagáciou vína

a združuje podnikateľov v sektore vinárstva na území SR, ktorí najmenej päť rokov vyrábajú víno.

Stanovenie výšky podpory: Výška oprávnených výdavkov žiadateľa o podporu na opatrenie
propagácia v členských štátoch EÚ musí byť najmenej 10 000 EUR
a najviac 50 000 EUR. Max. 50 % oprávnených nákladov; podpora sa vyplatí do siedmych
mesiacov po vykonaní kontroly na mieste.



Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2016

V roku 2016 bolo v rámci spoločnej organizácie trhu s
rastlinnými komoditami vyplatených 2 612 767,95 €.

Opatrenie Vyplatené finančné
prostriedky za rok 2016

Reštrukturalizácia vinohradov 1 670 517,24
Investície do vinárskych podnikov 698 169,00
Poistenie úrody vinohradov 214 281,71
Propagácia v členských štátoch 0,00
Propagácia na trhoch v tretích krajinách 29 800,00
spolu 2 612 767,95



Podpory v rámci  živočíšnych
komodít a školských programov



Podpory pri vykonávaní opatrení na zlepšenie podmienok pre
produkciu a obchodovanie s včelími produktmi

Podpora je určená:
§ začínajúcich včelárov, ktorí absolvovali štúdium včelárstva na strednej škole alebo

vysokej škole a sú zaregistrovaní v centrálnom registri včelstiev a nikdy pred tým
nevykonávali túto činnosť;

§ včelárov, ktorí sa venujú včeláreniu viac ako jeden rok a sú zaregistrovaní
v centrálnom registri včelstiev.

Podpora sa poskytuje na:
§ technickú pomoc včelárom a včelárskym združeniam;
§ kontrolu varroázy;
§ racionalizáciu sezónneho presunu včelstiev;
§ podporu laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu;
§ podporu obnovenia stavu včelstiev: spoluprácu so špecializovanými orgánmi.

Čerpanie finančných prostriedkov:
§ za podporný rok 2015/2016 bolo vyplatených 1 097 260,00€
§ za podporný rok 2014/2015 bolo vyplatených 1 099 170,00€



Školský „mliečny program“:
• určený pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách, pre žiakov

na stredných školách a pre deti alebo žiakov v školách so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami;

• zameraný predovšetkým na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov, mimo
bežnej prípravy jedál v stravovacích zariadeniach;

• financovaný zo zdrojov EÚ a zo zdrojov ŠR; program nemá stanovený strop
financovania;

• trend zapájania sa školských a predškolských zariadení do programu má stúpajúci
charakter a predpokladá sa jeho ďalší nárast

Sortiment podporovaných mliečnych výrobkov:
• Kategória I - neochutené a ochutené tepelne upravené mlieko a fermentované

mliečne výrobky obsahujúce min. 90 % mliečnej zložky,
• Kategória II - neochutené a ochutené mliečne výrobky s ovocím a fermentované

alebo nefermentované mliečne výrobky obsahujúce min 75 % mliečnej zložky
(jogurty, acidofilné mlieka, zakysané mlieka),

• Kategória III – čerstvé a spracované syry
• Kategória IV – syry Grana Padano a Parmigiano Reggiano (SR danú kategóriu

nevyužíva)
• Kategória V – syry



Program „Školské ovocie a zelenina“
• určený pre pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo vybraných

výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl;
• informovanie detí o zdravotných účinkoch ovocia a zeleniny, o ich pestovaní,

starostlivosti o poľnohospodárske plodiny a ich spracovaní;
• sprievodné opatrenia, ktoré zahŕňajú aktivity spojené s vytváraním vzťahu detí k

poľnohospodárstvu, k zdravej výžive, informovaniu detí o boji proti plytvaniu s
potravinám. Uvedené aktivity sa vykonávajú prostredníctvom návštev sadov,
poľnohospodárskych a výrobných podnikov, prednášok o výžive a informačných
letákov.

• financovaný zo zdrojov EÚ a zo zdrojov ŠR

Distribuované ovocie v šk. roku 2015/2016
• Jablko, hruška, broskyňa, marhuľa, slivka, čerešňa, drobné bobuľové ovocie, jahody,

rajčina, paprika, reďkovka, kaleráb, mrkva, zelený hrášok nelúpaný, ovocné a
zeleninové šťavy 100%-né, ovocné pyré, sušené jablkové lupienky.

Od školského roku 2017/2018 bude Program školského ovocia a zeleniny spojený s
Programom školského mlieka do jedného Školského programu, pre tento program bude
vypracovaná spoločná Národná stratégia na 6 ročné obdobie a legislatíva SR.



Podpora poskytnutá v školskom roku 2015/2016

Školský mliečny program:
• Počet žiadateľov: 7
• Počet zapojených škôl: 2 303
• Počet zapojených žiakov: 456 499
• Finančné čerpanie: 2 158 075,04 €; z toho národná podpora 1 473

996,85 € a európska podpora 684 078,19 €

Školské ovocie a zelenina:
• Počet žiadateľov: 37
• Počet zapojených škôl: 2 963
• Počet zapojených žiakov: 529 123
• Finančné čerpanie: 3 292 021€; z toho národná podpora 645 178,00

€ a európska podpora 2 646 843,00 €



Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2016

V roku 2016 bolo v rámci spoločnej organizácie trhu s so živočíšnymi
komoditami a školských programov vyplatených 8 891 644,97 €.

Opatrenie Vyplatené finančné
prostriedky za rok 2016

podpora spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na školách 2 158 075,04
podpora spotreby ovocia a zeleniny na školách 3 325 748,01
podpora organizácií výrokov a združení organizácií výrobcov
prostredníctvom operačných programov

1 951 568,82

zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi 1 097 260,00
mimoriadna podpora  v sektore ovocia a zeleniny 358 993,10
spolu 8 891 644,97



Rieši krízové situácie s poľnohospodárskymi komoditami
na európskych trhoch:

• intervencia mliečnych výrobkov, masla, obilnín;
• mimoriadna pomoc na zníženie produkcie mlieka;
• výnimočná pomoc v sektore mlieka a bravčového mäsa;
• mimoriadna pomoc v sektore ovocia a zeleniny.



Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory
v sektore mlieka a bravčového mäsa

(Delegované nariadenie Komisie (EÚ)  2016/2013)

Termín predkladania žiadostí: od 06. marca 2017 do 04. apríla 2017
Termín vyplatenia podpory: do septembra 2017

Žiadateľom o poskytnutie podpory v sektore mlieka a bravčového mäsa (ďalej len „žiadateľ“) môže byť
žiadateľ, ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť na území Slovenskej republiky, ktorý má dojnice
alebo prasnice evidované v centrálnom registri hospodárskych zvierat k 30. septembru 2016 (ďalej
len „CEHZ“) a chované v chovoch, v ktorých je zabezpečená kontrola úžitkovosti, a ktorý si podal
žiadosť v stanovenom termíne (06.03.2017 - 04.04.2017) na platobnej agentúre.

Výška poskytnutej podpory

V zmysle DNK (EÚ) 2016/1613 výška pomoci zo zdrojov EÚ predstavuje 2 062 803 EUR. Výška
dodatočnej podpory k výnimočnej pomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu predstavuje 2 062 803 EUR
pridelenej MPRV SR na uvedenú podporu. Prostriedky určené na podporu podľa § 1 odseku 1 vyhlášky
č. 35/2017 Z. z. sa rozdelia rovnakým dielom na dojnice a na prasnice.



Verejná intervencia
sušeného odstredeného mlieka a masla

Termín predkladania žiadostí: dostupná bez prerušenia od septembra 2014 do septembra 2017

V priebehu roka 2016 Komisia oznámila navýšenie kvantitatívneho obmedzenia pre výkup
sušeného odstredeného mlieka za pevnú cenu 169,80 €/ 100kg zo 109 000 ton na 218 000 ton
a v súčasnosti na 320 000 ton sušeného odstredeného mlieka.

Prehľad množstva prijatého sušeného odstredeného mlieka do intervencie

rok 2016 množstvo SOM prijatého
do intervencie cena/100kg čepanie finančných

prostriedkov

pevne stanovená cena 160,5 169,8 327 034,80

v rámci verejnej intervencie 46,5 168,8 94 190,40

spolu 207 - 421 225,20



Poskytnutie pomoci na zníženie výroby kravského mlieka
(Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2012)

Termín predkladania žiadostí:
od 02. januára 2017 do 31. januára 2017 – I. obdobie zníženia
od 01. februára 2017 do 03. marca 2017 – II. obdobie zníženia
Termín vyplatenia podpory: do 31. marca 2017

Žiadateľom o platbu o poskytnutie pomoci na zníženie výroby kravského mlieka môže byť výrobca
kravského mlieka – prvovýrobca, ktorý si podal v stanovenom termíne (12.09.-21.09.2016 – prvé obdobie
znižovania) a (04.10.-12.10.2016 – druhé obdobie znižovania) žiadosť o registráciu oprávnených
žiadateľov o poskytnutie pomoci na zníženie výroby kravského mlieka a bolo mu platobnou agentúrou
oznámené prípustné množstvo zníženia výroby kravského mlieka

Výška poskytnutej podpory
V zmysle nariadenia č. 2016/1612 celková výška pomoci zo zdrojov EÚ predstavuje finančnú čiastku vo
výške 150 000 000 EUR. Za zníženú výrobu kravského mlieka sa opraveným žiadateľom za prvé
obdobie znižovania poskytne suma 14 EUR / 100 kg. V druhom období znižovania bol strop finančnej
pomoci naplnený, preto ďalšie obdobia znižovania (tretie a štvrté) sa automaticky zrušili. V druhom
období znižovania sa využije stanovený koeficient pridelenia (to je: 0,12462762) v zmysle nariadenia č.
2016/1612 a 2016/1845.

Do prvého obdobia znižovania sa zapojilo 43 968 výrobcov mlieka a zníženie bolo na úrovni 851 700 ton
mlieka v rámci EÚ.



Poskytnutie pomoci na zníženie výroby kravského mlieka
(Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2012)

Čerpanie finančných prostriedkov: I. obdobie znižovania
• Žiadosti o registráciu: 46
• Žiadosti o platbu: 39
• Žiadosť nepodali: 7

• Plánované zníženie výroby na žiadostiach: 5 315,928 ton
• Prípustné zníženie schválené EÚ: 4 863,858 ton

• Skutočné zníženie na ktoré sa pomoc vypláca: 4 382,890 ton
• Platba celkom za zníženie produkcie: 531 848,79 EUR

Čerpanie finančných prostriedkov: II. obdobie znižovania
• Žiadosti o registráciu: 2
• Žiadosti o platbu: 2

• Plánované zníženie výroby na žiadostiach: 264,709 ton
• Prípustné zníženie schválené EÚ: 32,990 ton

• Skutočné zníženie na ktoré sa pomoc vypláca: 32,990 ton
• Platba celkom za zníženie produkcie: 4 618,62 EUR



Mimoriadna pomoc v sektore ovocia a zeleniny

V dôsledku zákazu importu poľnohospodárskych plodín do Ruskej federácie boli prijaté dočasné
opatrenia v rámci mimoriadnej podpory pre sektor ovocia a zeleniny, zamerané na stabilizáciu trhov
s poľnohospodárskymi komoditami, ktorá patrí medzi ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Pre
Slovenskú republiku bola pridelená podpora na množstvá nepresahujúce 3 000 t všetkých produktov, na
ktoré sa mimoriadne opatrenia vzťahujú.

Termín predkladania žiadostí:
od 1. júla 2016 do vyčerpania stanoveného množstva, alebo do 31. júla 2017, podľa toho čo
nastane skôr

Oprávnené druhy ovocia a zeleniny predstavujú vybrané druhy ovocia a zeleniny určené na spotrebu v
čerstvom stave (čl. 1, ods. 2 nariadenia Komisie (EÚ) č. 2016/921), ktoré boli stiahnuté z trhu, oberané
formou zeleného zberu alebo sa neuskutočnil zber

Čerpanie finančných prostriedkov:
Od 01. júla 2016  boli vyplatené finančné prostriedky v objeme 358 993,10€



Podpory  v rámci štátnej pomoci



Ø Štátna pomoc - použitie verejných zdrojov s cieľom podporiť určitú ekonomickú činnosť
a druh podnikania, výrobu určitého tovaru či poskytovanie služby prostredníctvom
verejnej inštitúcie. V rámci pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva túto úlohu plní aj
Pôdohospodárska platobná agentúra.

Ø Cieľom poskytovania štátnej pomoci je zvýšiť konkurencieschopnosť podnikateľských
subjektov pôsobiacich v rezorte pôdohospodárstva a zaručiť ich transparentné
fungovanie v rámci jednotného európskeho trhu.

Štátnu pomoc možno poskytnúť:

1) priamou formou ako nenávratný príspevok/dotáciu z verejných zdrojov
(prostriedkov štátneho rozpočtu) rozpočtovej kapitoly MPRV SR

2) nepriamou formou v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 358/2015 Z.z. o štátnej pomoci

Pomoc de minimis (minimálna pomoc) nepredstavuje pomoc podľa č. 107 ZFEÚ, ale
je to pomoc, ktorá v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov neprekročí
výšku 15 000 Eur pre jeden podnik pôsobiaci v sektore výroby poľnohospodárskych
výrobkov, 200 000 Eur v sektore spracovania, marketingu poľnohospodárskych výrobkov
a v sektore lesného hospodárstva a 30 000 Eur v sektore rybného hospodárstva.



Najčastejšie implementované podporné opatrenia  štátnej
pomoci
• Štátna pomoc na zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách – účelom

poskytovania pomoci je podporiť chovateľa a pestovateľa prostredníctvom zabezpečenia účasti chovateľa
a pestovateľa na výstavách na území Slovenskej republiky a v zahraničí.

• Štátna pomoc na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych
zvierat – účelom poskytovania pomoci je podporiť poľnohospodársky podnik prostredníctvom
zabezpečenia úhrady časti oprávnených nákladov alebo výdavkov na kontrolu úžitkovosti, testovanie
a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat poskytovateľovi služby, s cieľom určiť genetickú
kvalitu a/alebo úžitkovosť hospodárskych zvierat.

• Minimálna pomoc na účasť spracovateľa na výstave – účelom poskytovania pomoci je podpora
účasti spracovateľa na výstavách, prezentácia spracovaných poľnohospodárskych výrobkov a výrobkov
potravinárskeho priemyslu na domácom a zahraničnom trhu a posilňovanie proexportných aktivít
spracovateľov. Výška pomoci je obmedzená max. do 200 000 € v priebehu troch fiškálnych rokov.

• Štátna pomoc na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie - účelom
poskytovania pomoci je podporiť poľnohospodársky podnik prostredníctvom zabezpečenia úhrady časti
administratívnych náklady na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie pre
hospodárske zvieratá poskytovateľovi služby



Čerpanie finančných prostriedkov

Opatrenie
Vyplatené finančné
prostriedky za rok

2016
Zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách 64 999,00
Založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie 379 999,18
Kontrola úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty HZ 900 615,53
Účasť spracovateľa na výstave (pomoc de minimis) 38 999,79
Opeľovacia činnosť včiel 1 555,89
spolu 1 386 169,39
Úhrada DPH obciam 4 563 179,80

V roku 2016 bola poskytnutá štátna pomoc v objeme 5 949 349,19 €, z
toho 4 563 179,80 € predstavovala úhrada DPH obciam a 1 386 169,39 €
najčastejšie implementované opatrenia v rámci podporných opatrení
štátnej a minimálnej pomoci.




