Príloha č. 4 k Metodickému pokynu na spracovanie stratégie CLLD - Oprávnené opatrenia PRV v rámci stratégie CLLD
Nariadenie 808/2014: Oprávnené podopatrenia v rámci
stratégie CLLD

PRV: Podopatrenia, ktoré sú oprávnené
PRV: Podopatrenia, ktoré nie sú
Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013: Maximálne sumy a
za určitých podmienok vyplývajúcich z
oprávnené z EPFRV v rámci stratégie CLLD
miery podpory v EUR alebo sadzbách
PRV

Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013: Oprávnení žiadatelia

Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013: Oprávnené náklady

Monitorovacie ukazovatele - Ukazovatele
výstupov

Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013: Špecifické informácie

Počet podporených činností/operácií
Uvedený počet dní odbornej prípravy Počet
účastníkov odbornej prípravy

1 Prenos znalostí a informačné akcie
1.1 Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania 1.1 Podpora na akcie odborného
zručností
vzdelávania a získavania zručností
1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie
Prijímateľom podpory je poskytovateľ odborného vzdelávania alebo iného
prenosu znalostí a informačných akcií

1.3 Podpora na krátkodobé výmeny v rámci riadenia
poľnohospodárskych podnikov a obhospodarovania lesov,
ako aj návštevy poľnohospodárskych podnikov a lesov
2 poradenské služby, služby pomoci pri riadení
poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre
poľnohospodárske podniky

Náklady na organizáciu a poskytovanie prenosu znalostí alebo informačnej akcie. V prípade
demonštračných projektov sa podpora môže vzťahovať aj na príslušné investičné náklady.
Cestovmé, ubytovacie a denné výdavky účastníkov a náklady na zastúpenie poľnohospodárov
sú tiež oprávnené na podporu.

Podpora sa nevzťahuje na vzdelávacie programy, ktoré sú súčasťou bežných programov
alebo systémov vzdelávania na stredoškolskej alebo vyššej úrovni.

2 poradenské služby, služby pomoci pri
riadení poľnohospodárskych podnikov a
výpomoci pre poľnohospodárske podniky

2.1 Podpora na pomoc pri využívaní poradenských služieb
2.2 Podpora na zriaďovanie služieb pri pomoci pri riadení
výpomocných a poradenských služieb pre
poľnohospodárske podniky ako aj poradenských služieb
pre lesné hospodárstvo
2.3 Podpora na odbornú prípravu poradcov

3 Systém kvality poľnohospodárskych výrobkov a potravín

2.3 Podpora na odbornú prípravu
poradcov
3 Systém kvality poľnohospodárskych
výrobkov a potravín

3.1 Podpora na novú účasť na systémoch kvality
3.2 Podpora určená na informačné a propagačné činnosti,
ktoré vykonávajú skupiny výrobcov na vnútornom trhu
Celkové investície
Počet podporených činností/operácií
Celková plocha (v ha)
Počet podporených dobytčích jednotiek

4 Investície do hmotného majetku

4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych
podnikov

50 % sumy oprávnených investícií v menej rozvinutých
regiónoch (celé územie SR okrem BSK)

40 % sumy oprávnených investícií v iných regiónoch.
Uvedené miery sa môžu zvýšit o 20 dodatočných
percentuálnych bodov pod podmienkou, že maximálna
kombinovaná podpora nepresiahne 90 % v prípade:
a) mľadých poľnohospodárov definovaných v
Nariadení EU č. 1305/2013 alebo tých, ktorí začali
činnosť počas 5 rokov pred podaním žiadosti o
podporu;
b)
kolektívnych investícií a integrovaných projektov
vrátane tých, ktoré súvisia so zlúčením organizácií
výrobcov;
c) oblastí,
ktoré čelia prírodným obmedzeniam a iným osobitným
obmedzeniam, ako sa úvadza v článku 32 Nariadení
Podpora sa poskytuje poľnohospodárom alebo skupinám poľnohospodárov.
EU č. 1305/2013 -;
d) operácií podporovaných v
Podpora sa môže poskytnúť mladým poľnohospodárom, ktorí prvýkrat
rámci EIP; e) investícií súvisiacich s operáciami v
zakladajú poľnohospodársky podnik ako jeho vedúci, na investície, ktoré
rámci opatrení 10 a 11 PRV SR 2014-2020
spĺňajú normy Únie uplatňované na poľnohospodársku výrobu, ako aj
bezpečnosť pri práci. Takáto podpora sa môže poskytovať maximálne 24
mesiacov odo dňa založenia podniku.
50 % sumy oprávnených investícií v menej rozvinutých

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

regiónoch (celé územie SR okrem BSK)
40 % sumy oprávnených investícií v iných regiónoch.
Uvedené miery sa môžu zvýšit o 20 dodatočných
percentuálnych bodov pod podmienkou, že maximálna
kombinovaná podpora nepresiahne 90 % v prípade
operácií podporovaných v rámci EIP alebo súvisiacich
so zlučovním organizácií výrobcov
Obmedzenie platí len pre oblasť
Investícií týkajúcich sa infraštruktúry a
prístupu k lesnej pôde - odporúča sa
zvážit vyššia miera spolufinancovania 100%: neproduktívne investície a poľnohospodárska a
zo strany žiadateľa Podopatrenie je v lesohospodárska infraštruktúra
rámci stratégie CLLD oprávnené len v
súlade s cieľmi a podmienkami opatrení
v PRV SR 2014 - 2020

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

4.4 Podpora na neproduktívne investície spojené so
splnením agro-enviromentálnych cieľov súvisiacich
s klímou
5 Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby
poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými
udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení

Celkové investície

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

80 % sumy oprávnených investičných nákladov na
preventívne operácie vykonávané jdnotlivými
poľnohospodármi
100% sumy oprávnených investičných nákladov na
preventívne operácie vykonávané kolektívne viac ako
jedným prijímateľom
100% sumy oprávnených investičných nákladov na
operácie na obnovenie poľnohospodárskej pôdy a
výrobného potenciálu poškodeného prírodnými
katastrofami a katastrofickými udalosťami

Podpora sa poskytuje poľnohospodárom alebo skupinám poľnohospodárov.
Podpora sa môže poskytnúť aj verejným subjektom, ak sa preukáže
prepojenie medzi realizovanými investíciami takýchto subjektov s
potenciálom poľnohospodárskej výroby.

V rámci tohto opatrenia sa nepskytuje žiadna podpora za stratu príjmu v dôsledku
prírodnej katastrofy alebo katastrofickej udalosti.

5.2 Podpora na investície obnovenia poľnohospodárskej
pôdy a výrobného potenciálu poškodeného prírodnými
katastrofami, nepriaznivými poveternostnými udalosťami
a katastrofickými udalosťami
6 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej
činnosti
6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej
činnosti pre mladých poľnohospodárov odporúča sa zvážit vyššia miera
spolufinancovania zo strany žiadateľa
Podopatrenie je v rámci stratégie CLLD
oprávnené len v súlade s cieľmi a
podmienkami opatrení v PRV SR 2014 2020

6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých
poľnohospodárov

6.2 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre
nepoľnohospodárske činnosti vo vidieckych oblastiach

6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej
činnosti pre rozvoj malých
poľnohospodárskych podnikov odporúča sa zvážit vyššia miera
spolufinancovania zo strany žiadateľa
Podopatrenie je v rámci stratégie CLLD
oprávnené len v súlade s cieľmi a
podmienkami opatrení v PRV SR 2014 2020

6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj
malých poľnohospodárskych podnikov

70 000 EUR

Podpora sa poskytuje mladým poľnohospodárom.

70 000 EUR

Podpora sa poskytuje poľnohospodárom alebo členom poľnohospodárskej
domácnosti, ktorí diverzifikujú svoju činnosť na nepoľnohospodárske
činnosti, a mikropodnikom a malým podnikom a fyzickým osobám vo
vidieckych oblastiach.

15 000 EUR

Podpora sa poskytuje malým poľnohospodárskym podnikom tak, ako ich
vymedzujú členské štáty.

Podpora sa poskytuje mikropodnikom a malým podnikom a fyzickým
osobám vo vidieckych oblastiach ako aj poľnohospodárom alebo členom
poľnohospodárskej domácnosti.

6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja
nepoľnohospodárskych činností

Každá fyzická alebo právnická osoba alebo skupina fyzických alebo právnických osôb
bez ohľadu na právne postavenie skupiny a jej členov podľa vnútroštátneho práva sa
môže považovať za člena poľnohospodárskej domácnosti s výnimkou
poľnohospodárskych pracovníkov. Ak sa právnická osoba alebo skupina právnických
osôb považuje za člena poľnohospodárskej domácnosti, tento člen poľnohospodárskej
domácnosti musí v čase žiadosti o podporu vykonávať v poľnohospodárskom podniku
poľnohospodársku činnosť.

Celkové investície

6.5 Platby pre poľnohospodárov
6.5 Platby pre poľnohospodárov oprávnených v rámci
oprávnených v rámci režimu pre malých
režimu pre malých poľnohospodárov, ktorý trvale prevedú
poľnohospodárov, ktorý trvale prevedú
svoj podnik na iného poľnohospodára
svoj podnik na iného poľnohospodára
Počet podporených činností/operácií Počet
obyvateľov, ktorí majú prospech zo
zlepšenia služieb/infraštruktúry (IT alebo
iných)

7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

7.1 Podpora na návrh a aktualizáciu plánov rozvoja miest
a obcí vo vidieckych oblastiach a ich základných služieb
a plánov ochrany a riadenia týkajúcich sa lokalít sústavy
Natura 2000 a iných oblastí s vysokou prírodnou
hodnotou
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

Celkové investície

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

Obmedzenie platí len pre oblasť
širokopásmového internetu, ktorá je
pokrytá opatrením č. 7 (podopatrením
7.3) v PRV a bude riešená na národnej
úrovni. Iné činnosti spadajúce pod toto
opatrenie v zmysle nariadenia č.
1305/2013 sú pre MAS oprávnené.

Celkové investície

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

Celkové investície

7.5 podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry,
turistických informácií a do turistickej infraštruktúry
malých rozmerov na verejné využitie

Celkové investície

7.6 podpora na štúdie/investície, ktoré súvisia s
udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním kultúrneho a
prírodného dedičstva obcí, vidieckych krajinných oblastí a
lokalít s vysokou prírodnou hodnotou vrátane súvisiacich
sociálno-ekonomických hľadísk, ako aj opatrení v oblasti
environmentálnej osvety

Celkové investície

7.7 podpora na investície zamerané na premiestnenie
činností a konverziu budov alebo iných zariadení
umiestnených vo vnútri alebo v blízkosti vidieckych sídel s
cieľom zvýšiť kvalitu života alebo environmentálnu
výkonnosť takéhoto sídla

Celkové investície

7.8 Iné
8 Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia
životaschopnosti lesov

Celkové investície

8.1 podpora na zalesňovanie/vytváranie zalesnených
oblastí

8.1 podpora na zalesňovanie/vytváranie
zalesnených oblastí

8.2 podpora na vytváranie a udržiavanie agrolesníckych
systémov

8.2 podpora na vytváranie a udržiavanie
agrolesníckych systémov

8.3 podpora na prevenciu a odstraňovanie škôd v lesoch
spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami
a katastrofickými udalosťami
Podpora sa posyktuje súkromným alebo verejným správcm lesov a iným
subejktom súkromného a verejným subjektom a ich združeniam.
8.4 podpora na obnovu lesov poškodených lesnými
požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými
udalosťami

a) podpora sa poskytuje na krytie nákladov na vytvorenie ochranej infraštruktúry vytvorenie
ochrannej infraštruktúry. V prípade protipožiarneho pásu môže podpora zahŕňať aj príspevok
na náklady na údržbu. Podpora sa neposkytuje na činnosti súvisiace s poľnohospodárstvom
v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú agro-environmentálne záväzky;
b) miestne preventívne Celková plocha (v ha)
činnosti malých rozmerov proti požiaru alebo iným prírodným nebezpečenstvám vrátane
využitia pastevných zvierat;
c) vytvorenie a zlepšenie zariadení na monitorovanie lesných požiarov, škodcov a chorôb a
komunikačného vybavenia;
d) obnovu lesného potenciálu poškodeného požiarmi a inými prírodnými katastrofami
vrátane škodcov, chorôb a katastrofických.
Celková plocha (v ha)

Oprávnené operácie sú konzistentné s plánom ochrany lesov vytvoreným členskými
štátmi. V rámci tohto oaptrenia sa neposkytuje žiadna podpora za stratu príjmu v
dôsledku prírodnej katastrofy.

Celkové investície
Počet podporených činností/operácií
Celková plocha (v ha)

8.5 podpora na investície do zlepšenia odolnosti a
environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov
Podpora sa poskytuje súkromným správcom lesov, obciam a ich združeniam
65 % sumy oprávnených investícií v menej rozvinutých a MSP na investície zvyšujúce lesohospodársky potenciál alebo na
regiónoch (celé územie SR okrem BSK)
investície súvisiace so spracovaním a mobilizáciou lesníckych výrobkov,
ktoré takýmto spôsobom získavajú pridanú hodnotu, a ich uvádzaním na trh.

8.6 podpora investícií do lesníckych technológií a
spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich
uvádzania na trh

Celkové investície
Počet podporených činností/operácií
Celková plocha (v ha)

40% sumy oprávnených investícií v iných regiónoch
(na území SR len BSK)
9 Zakladanie skupín a organizácií výrobcov v odvetví
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

9 zakladanie skupín a organizácií
výrobcov v odvetví poľnohospodárstva a
lesného hospodárstva

10 Agroenviromentálno-klimatické opatrenie

10 Agroenviromentálno-klimatické
opatrenie

10.1 platba na agroenvironmentálne záväzky súvisiace s
klímou
10.2 podpora na zachovanie, udržateľné využívanie a
rozvoj genetických zdrojov v poľnohospodárstve
11 Ekologické poľnohospodárstvo
11 Ekologické poľnohospodárstvo
11.1 platba na prechod na postupy a metódy ekologického
poľnohospodárstva
11.2 platba na udržiavanie postupov a metód
ekologického poľnohospodárstva
12 Platby v rámci sústavy Natura 2000 a podľa rámcovej
smernice o vode

12 Platby v rámci sústavy Natura 2000 a
podľa rámcovej smernice o vode

12.1 kompenzačná platba na poľnohospodárske oblasti
sústavy Natura 2000
12.2 kompenzačná platba na lesné oblasti sústavy Natura
2000
12.3 kompenzačná platba na poľnohospodárske oblasti
zahrnuté do plánov manažmentu povodia
13 Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými
obmedzeniami
13.1 kompenzačná platba v horských oblastiach
13.2 kompenzačná platba na ostatné oblasti, ktoré čelia
významným prírodným obmedzeniam
13.3 kompenzačná platba na iné oblasti postihnuté
osobitnými obmedzeniami
14 Dobré životné podmienky zvierat
14.- Platba na dobré životné podmienky zvierat
15 Lesnícko-enviromentálne a klimatické služby a ochrana
lesov
15.1 platba na lesnícko-environmentálne a klimatické
záväzky
15.2 podpora na ochranu a propagáciu genetických
zdrojov lesov

13 Platby pre oblasti s prírodnými alebo
inými osobitnými obmedzeniami

14 Dobré životné podmienky zvierat
15 Lesnícko-enviromentálne a klimatické
služby a ochrana lesov

Počet podporených skupín EIP, počet
podporených operácií EIP a počet a druh
partnerov v skupinách EIP Počet
podporených operácií spolupráce (iných
ako EIP)

16 Spolupráca

16.1 podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných
skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť
poľnohospodárstva
16.2 podpora na pilotné projekty a na vývoj nových
výrobkov, postupov, procesov a technológií
16.3 spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi
pri organizácii spoločných pracovných procesov a
spoločnom využívaní zariadení a zdrojov a pri rozvoji
služieb v oblasti cestovného ruchu/ich uvádzania na trh
16.4 podpora na horizontálnu a vertikálnu spoluprácu
medzi aktérmi 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

Podpora sa poskytuje novosformovaným klastrom a sieťam a tým, ktoré
začínajú činnosť, ktorá je pre ne nová. Podpora sa môže poskytnúť aj
individuálnym subjektom, ak je takáto možnosť stanovená v programe
rozvoja vidieka.

16.5 podpora na spoločnú činnosť realizovanú v záujme
zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na ňu a na spoločné
koncepcie k environmentálnym projektom a súčasné
environmentálne postupy

Na podporu v rámci tohto opatrenia sú oprávnené tieto náklady :
a) náklady na štúdie o príslušnej oblasti, realizačné štúdie a vypracovanie podnikateľského
plánu, plánu obhospodarovania lesov alebo rovnocenného nástroja, alebo inej stratégie
miestneho rozvoja, ako sa uvádza v článku 33 nariadenia EÚ č. 1303/2013;
b) náklady na oživenie príslušnej oblasti s cieľom zabezpečiť uskutočniteľnosť kolektívneho
územného projektu alebo projektu, ktorý zrealizuje operačná skupina EIP zameraného na
poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť, ako sa uvádza v článku 56. V prípade klastrov
Počet poľnohospodárskych podnikov, ktoré
sa oživenie môže týkať aj organizácie odbornej prípravy, vytvárania sietí medzi členmi a
sa zúčastňujú na podporovaných režimoch
náboru nových členov;
c) prevádzkové náklady na spoluprácu;
d) priame náklady na konkrétne projekty spojené s vykonávaním podnikateľského plánu,
plánu v oblasti životného prostredia, plánu obhospodarovania lesov alebo rovnocenného
nástroja a inej stratégie miestneho rozvoja, ako sa uvádza v článku 33 nariadenia EÚ č.
1303/2013, alebo priame náklady na iné činnosti zamerané na inovácie vrátane testovania;
e) náklady na propagačné činnosti.

Na podporu je oprávnená aj spolupráca medzi subjektami, ktoré sa nachádzajú v
rôznych regiónoch alebo členských štátoch. Podpora sa obmedzuje na maximálne
obdobie siedmich rokov s výnimkou kolektívnej environmentálnej činnosti v riadne
odôvodnených prípadoch.

16.6 podpora na spoluprácu medzi subjektmi
dodávateľského reťazca v rámci udržateľnej produkcie
biomasy na použitie v oblasti potravinárstva, výroby
energie a priemyselných procesov
16.7 podpora stratégií, ktoré nie sú stratégiami miestneho
rozvoja vedeného komunitou

16.8 podpora na vypracúvanie plánov
16.8 podpora na vypracúvanie plánov obhospodarovania
obhospodarovania lesov alebo
lesov alebo rovnocenných nástrojov
rovnocenných nástrojov

Uvedenú činnosť nie je možné
realizovať ani v rámci iného opatrenia,
nakoľko táto operácia bude predmetom
opatrenia 8 v PRV a bude realizovaná
len na národnej úrovni (len v rámci
"štandardného" opatrenie PRV)

16.9 podpora na diverzifikáciu poľnohospodárskych
činností smerom k činnostiam súvisiacim so zdravotnou
starostlivosťou, sociálnou integráciou,
poľnohospodárstvom podporovaným komunitou a so
vzdelávaním o životnom prostredí a výžive
16.10 Iné
17 Riadenie rizík
17.1 príspevky na poistné za poistenie úrody, zvierat a
rastlín
17.2 vzájomné fondy pre nepriaznivé poveternostné
udalosti, choroby zvierat a rastlín, zamorenie škodcami a
environmentálne nehody
17.3 nástroj stabilizácie príjmov
18 Financovanie doplnkových vnútroštátnych priamych
platieb pre Chorvátsko

19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
(MRKV - miestny rozvoj vedený komunitou)

19.1 Prípravná podpora
19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie
miestneho rozvoja vedeného komunitou
19.3 Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej
akčnej skupiny
19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
20 Technická pomoc
20.1 Podpora na technickú pomoc (iná ako NVS)
20.2 Podpora na zriadenie a prevádzkovanie národnej
vidieckej site

17 Riadenie rizík

Počet vybraných MAS
Počet
podporených projektov LEADER Počet
podporených projektov spolupráce
Počet a druh propagátorov projektov Jediné
identifikačné číslo MAS, ktoré sú zapojené
do projektu spolupráce
Okrem iných miestnych akčných skupín môže partnerom miestnej akčnej skupiny v rámci
EPFRV byť:
a) skupina miestnych partnerov z verejného a súkromného sektora na vidieckom území,
ktoré vykonáva stratégiu miestneho rozvoja v Únii alebo mimo nej;
b) skupina miestnych partnerov z verejného a súkromného sektora na nevidieckom území,
ktoré vykonáva stratégiu miestneho rozvoja.

