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Vyhlásené výzvy PRV 2014 - 2020

• Počet vyhlásených výziev
Ø 17 výziev rok 2015
Ø 3 výzvy rok 2016

• Zrušené výzvy:

• Alokácia na platné výzvy : 878 039 777 €

• Zaregistrované projekty
5 357 ŽoNFP v požadovanej výške 1,48 mld. € verejných výdavkov

18/PRV/2016
19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho
rozvoja vedeného komunitou

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

19/PRV/2016
4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov - oblasť
zavlažovanie



Aktuálny stav PRV 2014-2020 – projektové podpory

• % kontrahovania z limitov vyhlásených výziev: 58 %

• % kontrahovania k limitom celkom: 47%

PRV 14-20 projekty
– prehľad v EUR

Počet
platných
zmlúv

Schválený
NFP celkom

Vyradené
ŽoNFP

Počet
platieb

Vyplatený
NFP celkom

Limit
vyhlásených
výziev

Limit
projektové op
celkom

Celkom nové výzvy
1 022 511 656 963 980 151 43 785 363 878 039 777

Pokračujúce projekty 228 41 124 583 0 151 17 255 876

Celkom
1 250 552 781 547 980 302 61 041 238 1 182 013 976



Sumárny prehľad za projektové opatrenia PRV SR 2014-2020

Opatrenie 4 Investície do hmotného majetku

4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

4.2 Podpora na investície do spracovania/uvádzania na trh a/alebo vývoja poľn. výrobkov

4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, moderniz. a prispôs. poľn. a les. hosp

Limity na
podopatrenie

Alokácia vo
výzvach

Kontrahovanie Čerpanie %
kontrahovania z
alokácie výzvy

počet
zmlúv

Schválený
príspevok

počet
platieb

Vyplatený
príspevok

projekty PRV14-20
227 752 740 159 650 000 155 95 268 251 4 2 926 355 60%pokračujúce z PRV 07-13 166 31 369 202 103 11 547 824

Limity na
podopatrenie

Alokácia vo
výzvach

Kontrahovanie Čerpanie %
kontrahovania z
alokácie výzvypočet zmlúv Schválený

príspevok
počet

platieb
Vyplatený
príspevok

projekty PRV14-20
200 000 000 191 550 000 368 156 326 134 7 3 533 943 82%pokračujúce z PRV 07-13

45 9 440 904 32 5 673 482

Limity na
podopatrenie

Alokácia vo
výzvach

Kontrahovanie Čerpanie %
kontrahovania

z alokácie
výzvy

počet zmlúv Schválený
príspevok

počet
platieb

Vyplatený
príspevok

projekty PRV14-20
115 000 000

81 000 000 118 76 087 669 33 11 194 441
94%pokračujúce PRV 07-13 2 70 076 0 0



Sumárny prehľad za projektové opatrenia PRV SR 2014-2020

Opatrenie 5 Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami
a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení

Opatrenie 6  Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a poľnohosp. Činnosti

Podopatrenie Limity na
podopatrenie

Alokácia vo
výzvach

Kontrahovanie Čerpanie % kontrahovania z
alokácie výzvypočet

zmlúv
Schválený
príspevok

počet
platieb

Vyplatený
príspevok

6.1 pomoc na začatie podnikateľskej
činnosti pre mladých poľnohospodárov

30 000 000 25 000 000 0 0 0 0 0%

6.4 podpora na investície do vytvárania
a rozvoja nepoľnohospodárskych
činností

104 561 434 102 600 000 158 97 356 407 2 525 736 95%

Podopatrenie 5.1 Limity na
podopatrenie Alokácia vo výzvach Podané ŽoNFP

počet Požadovaný NFP celkom
podpora na investície do preventívnych opatrení
zameraných na zníženie následkov
pravdepodobných prírodných katastrof,
nepriaznivých poveternostných udalostí a
katastrofických udalostí

70 000 000 70 000 000 4 70 000 000



Sumárny prehľad za projektové opatrenia PRV SR 2014-2020
Opatrenie 8 Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
8.1 pokračujúce - podpora na zalesňovanie/vytváranie zalesnených oblastí

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

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

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

Limity na podopatrenie +
neprojektové

Kontrahovanie Čerpanie
počet
zmlúv Schválený príspevok počet

platieb Vyplatený príspevok

383 650 15 244 401 16 34 570

Limity na
podopatrenie

Alokácia vo
výzvach

Kontrahovanie Čerpanie % kontrahovania z
alokácie výzvypočet

zmlúv
Schválený
príspevok

počet
platieb

Vyplatený
príspevok

65 000 000 56 550 000 53 49 186 906 32 18 352 296 87%

Limity na
podopatrenie

Alokácia vo
výzvach

Kontrahovanie Čerpanie % kontrahovania z
alokácie výzvypočet

zmlúv Schválený príspevok počet
platieb Vyplatený príspevok

20 000 000 20 000 000 63 27 449 146 41 6 945 219 137%

Limity na
podopatrenie

Alokácia vo
výzvach

Kontrahovanie Čerpanie % kontrahovania z
alokácie výzvypočet zmlúv Schválený

príspevok počet platieb Vyplatený
príspevok

21 500 000 11 700 000 2 8 932 991 0 0 76%



Sumárny prehľad za projektové opatrenia PRV SR 2014-2020

Opatrenie 16 Spolupráca

16.4 – Podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu medzi subjektmi dodávateľského reťazca..

Opatrenie 19  Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

19.1 Prípravná podpora

Limity na
opatrenie

Alokácia vo
výzvach

Registrované žiadosti

počet Požadovaný NFP
celkom

48 500 000 34 400 000 20 58 648 713

Limity na
podopatrenie

Alokácia vo
výzvach

Kontrahovanie Čerpanie % kontrahovania z
alokácie výzvy

počet zmlúv Schválený
príspevok počet platieb Vyplatený

príspevok
1 500 000 1 500 000 105 1 049 460 32 307 373 70%



Plánované výzvy na rok 2017
Podľa harmonogramu výziev http://www.mpsr.sk Sekcia Rozvoj vidieka a priame platby

Opatrenie/ podopatrenie Dátum vyhlásenia
výzvy

Dátum uzavretia
výzvy

1.1 Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností október 17 november 17

1.2 Podpora na demonštračné aktivity a informačné akcie október 17 november 17

2.3 Podpora na vzdelávanie poradcov v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve marec 17 2017

2.1  Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa november 17 november 17

6.1 Podpora na začatie činnosti mladých poľnohospodárov november 17 december 2017

6.3 Podpora na začatie činnosti malých poľnohospodárskych podnikov apríl 17 jún 17

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

júl 17 august 17

7.4 Vytváranie, zlepšovanie alebo rozširovanie miestnych služieb vrátane voľného času a kultúry
a súvisiacej infraštruktúry júl 17 august 17

8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov
a ich uvádzania na trh november 17 január 18

16.1 Zriadenie a prevádzka operačných skupín EIP november 17 december 2017

16.2 Podpora na pilotné projekty a na vývoj nových výrobkov, postupov, procesov a technológií november 17 december 2017

19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou apríl 17 máj 17



Prehľad vyhlásených výziev PRV 2014-2020
Číslo výzvy Podopatrenie

1/PRV/2015 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry .. -časť E: Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde

2/PRV/2015 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

3/PRV/2015 8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

4/PRV/2015 19.1 – Prípravná podpora

5/PRV/2015 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry ... - časť D: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení

6/PRV/2015 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov - A: Investície do hmotného majetku prispievajúce k zlepšeniu
konkurencieschopnosti, využívania vody a OZE v poľnohospodárstve

7/PRV/2015 6.4. – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností

8/PRV/2015
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 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

10/PRV/2015 výzvu na predkladanie žiadostí o schválenie štatútov antén Národnej siete rozvoja vidieka z Programu rozvoja vidieka SR 2014 –
2020

11/PRV/2015
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 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 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

14/PRV/2015 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na
verejné využitie.

15/PRV/2015 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov

16/PRV/2015 5.1 – Podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof,
nepriaznivých poveternostných udalostí a katastrofických udalostí

17/PRV/2015 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry ... – časť C: Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav

18/PRV/2016 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

19/PRV/2016 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov - oblasť zavlažovanie

20/PRV/2016 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou





Ďakujem za pozornosť!

jana.pindiakova@apa.sk


