PLÁN VYHLASOVANIA VÝZIEV A VYZVANÍ1 (2019)
Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán2: MPRV SR/PPA
Dátum schválenia3: 8.11.2019
Verzia4: 4

Špecifický cieľ (v prípade
PRV fokusová oblasť,
opatrenie/podopatrenie)

EPFRV

Otvorená

október 2019

Nie je zatiaľ
určená

PPA

1. OP ĽZ ŠC: 1.4.1

SR

EPFRV

Otvorená

január 2019

Nie je zatiaľ
určená

PPA

1. OP ĽZ ŠC: 1.4.1

Certifikovaní poradcovia, organizácie
združujúce certifikovaných poradcov, resp.
spoločnosti a organizácie zamestnávajúce
certifikovaných poradcov spĺňajúcich
kritéria odbornosti.
Adresáti poradenstva: poľnohospodári,
subjekty lesného hospodárstva a MSP
podnikajúce vo vidieckych oblastiach.

SR

EPFRV

Otvorená

jún 2019

Nie je zatiaľ
určená

PPA

2

2a opatrenie 4:
podopatrenie 4.1
"Podpora na investície v
poľnohospodárskych
podnikoch" špecializovaná rastlinná
výroba

FO a PO podnikajúce v poľnohospodárskej
prvovýrobe.

SR

EPFRV

Uzavretá

jún 2019

august 2019

Nie je zatiaľ
určená

PPA

3

3b opatrenie 5:
podopatrenie 5.1
"Podpora na investície do
preventvnych opatrení
zameraných na zníženie
následkov
pravdepodobných
prírodných katastrof,
nepriaznivých
poveternostných udalostí

verejný subjekt, ak preukáže prepojenie
medzi realizovanými investíciami a
potenciálom poľnohospodárskej výroby
(Hydromeliorácie, š.p.)

SR

EPFRV

Uzavretá

júl 2019

september 2019

Nie je zatiaľ
určená

PPA

2

2b opatrenie 6:
podopatrenie 6.1
"Podpora na začatie
podnikania mladých
poľnohospodárov"

FO alebo PO podnikajúca v
poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorá v čase
podania ŽoNFP nemá viac ako 40 rokov.

2020

Nie je zatiaľ
určená

2

2a, opatrenie 6:
podopatrenie 6.3 "Pomoc
na začatie
podnikateľskej činnosti
na rozvoj malých
poľnohospodárskych
podnikov"

Fond

PRV

FO a PO s oficiálne zaregistrovaným sídlom
1a,1c,2a,2b,3a,3b,4a,4b,5c
na území SR - poskytovatelia služieb
,5e,6a,6c
prenosu vedomostí a zručností- pôsobiace v
1,2,3,4,5, opatrenie 1: podopatrenie
oblasti vedy, výskumu a ďalšieho
6
1.1 "Podpora na akcie
vzdelávania, ktoré majú v predmete svojej
odborného vzdelávania a
činnosti zapísané vzdelávacie aktivity alebo
získavania zručností"
poskytovanie informačných aktivít.

SR

PRV

1c,2b
opatrenie 1: podopatrenie FO a PO s oficiálne zaregistrovaným sídlom
na území SR - poskytovatelia služieb
1.1 "Podpora na akcie
odborného vzdelávania a prenosu vedomostí a zručností- pôsobiace v
oblasti vedy, výskumu a ďalšieho
získavania zručností"
aktivitiy do 18 mesiacov - vzdelávania, ktoré majú v predmete svojej
činnosti zapísané vzdelávacie aktivity alebo
oblasť vzdelávania
poskytovanie informačných aktivít.
mladých
poľnohsopodárov

1,2,3,4,5

1a,2a,2b,2c,3a,3b,
4a,4b,4c, 5e opatrenie 2:
podopatrenie 2.1
"Poradenské služby
zamerané na pomoc
poľnohospodárom a
obhospodarovateľom
lesa"

PRV

PRV

PRV

PRV

PRV

Poskytovateľ

Dátum vyhlásenia
6
výzvy

Oprávnené
územie

OP

Identifikované synergie/
komplementarity (OP, špecifický cieľ (ŠC), v prípade PRV: fokusová oblasť, opatrenie, v
prípade nástrojov podpory EÚ: špecifický cieľ a osobitný cieľ, a v prípade nástrojov podpory
SR: opatrenie)

Forma
5
výzvy

Prioritná
os

1,2

Oprávnení žiadatelia

FO a PO podnikajúce v poľnohospodárskej
prvovýrobe,

SR

SR

EPFRV

EPFRV

Uzavretá

Uzavretá

november 2019

november 2019

Dátum uzavretia
7
výzvy

Výzva na predkladanie
9
projektových zámerov

Indikatívna výška
finančných
prostriedkov
určených na
výzvu (zdroje
EÚ)

2020

Nie je zatiaľ
určená

10

8

Dátum
vyhlásenia

Dátum
uzavretia

PPA

1. I. pilier SPP: Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky
20109/2020 až 2021/2022; Národný podporný program v rámci spoločnej organizácii trhu s
vínom na roky 2019-2023, Národná stratégia SR pre operačné programy organizácií výrobcov
v sektore ovocia a zeleniny na roky 2018-2024

PPA

1. OP VaI, ŠC: 3.3.1; 3.1.1
2. I. pilier SPP: Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky
20109/2020 až 2021/2022; Národný podporný program v rámci spoločnej organizácii trhu s
vínom na roky 2019-2023, Národná stratégia SR pre operačné programy organizácií výrobcov
v sektore ovocia a zeleniny na roky 2018-2024

PRV

PRV

PRV

PRV

4

4a, 4b, 4c opatrenie 8:
podopatrenie 8.3
"Podpora na prevenciu
škôd v lesoch
spôsobených lesnými
požiarmi a prírodnými
katastrofami a
katastrofickými
udalosťami"

1. FO a PO obhospodarujúce lesy vo
vlastníctve súkromných vlastníkov a ich
združení alebo obcí a ich združení, alebo
cirkvi, ktorej majetok možno podľa
právneho poriadku SR považovať za
súkromný, pokiaľ ide o jeho správu
a nakladanie s ním; alebo štátu.

SR

EPFRV

Uzavretá

október 2019

december 2019

Nie je zatiaľ
určená

PPA

4

4a, 4b, 4c opatrenie 8:
podopatrenie 8.4
"Podpora na obnovu
lesov poškodených
lesnými požiarmi a
prírodnými katastrofami
a katastrofickými
udalosťami"

1. FO a PO obhospodarujúce lesy vo
vlastníctve súkromných vlastníkov a ich
združení alebo obcí a ich združení, alebo
cirkvi, ktorej majetok možno podľa
právneho poriadku SR považovať za
súkromný, pokiaľ ide o jeho správu
a nakladanie s ním; alebo štátu

SR

EPFRV

Uzavretá

november 2019

2020

Nie je zatiaľ
určená

PPA

4

4a, 4b, 4c opatrenie 8:
podopatrenie 8.6
"Podpora investícií do
lesníckych technológií a
spracovania, do
mobilizácie lesníckych
výrobkov a ich uvádzania
na trh"

1. FO a PO (MSP) obhospodarujúce lesy vo
vlastníctve súkromných vlastníkov a ich
združení alebo obcí a ich združení, alebo
cirkvi, ktorej majetok možno podľa
právneho poriadku SR považovať za
súkromný, pokiaľ ide o jeho správu
a nakladanie s ním;
2. Obce a obecné podniky
3. MSP poskytujúce služby
obhospodarovateľom lesa v bode 1 a 2

SR

EPFRV

Uzavretá

jún 2019

september 2019

Nie je zatiaľ
určená

PPA

Najmenej 2 subjekty, ktorých spolupráca je
medzi rôznymi aktérmi
v poľnohospodárstve, potravinovom reťazci,
1a, 1b, 2a, 3a, 4c, 5c, 6a
v lesnom hospodárstve alebo v sektore
opatrenie 16: podopatrenie
cestovného ruchu a rozvoji vidieka na území
1, 2,3,4, 16.3 "Podpora spolupráce
EÚ a medzi inými aktérmi, ktorí prispievajú
5,6
medzi malými
k splneniu cieľov a priorít politiky rozvoja
hospodárskymi
vidieka vrátane medziodvetvových
subjektmi"
organizácií, mimovládnych neziskových
organizácií a vedecko-výskumných
organizácií

SR

EPFRV

Uzavretá

október 2019

december 2019

Zatiaľ nie je
určená.

PPA

1

V pláne sa uvádzajú údaje o plánovaných výzvach a súvisiacich výzvach na predkladanie projektových zámerov; plán neobsahuje informácie týkajúce sa vyzvaní (t. j. údaje za národné projekty, veľké projekty a projekty technickej pomoci)

2

Uvádza sa názov RO v prípade, ak je plán zostavený komplexne za OP (teda vrátane výziev vyhlasovaných SO ) alebo názov SO, ak sa plán týka výlučne výziev vyhlasovaných SO

3

RO zverejňuje plán výziev na rok „n+1“ na svojom webovom sídle v termíne najneskôr do 31. decembra kalendárneho roka „n“

4

RO uvedie číslo verzie v celočíselnom označení vzostupne podľa počtu aktualizácii konkrétneho plánu

5

Uzavretá výzva/otvorená výzva

6

Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje výzva vyhlásiť

7

Uvádza sa iba v prípade uzavretej výzvy, pričom sa uvedie kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje výzva ukončiť

8

Uvádza sa RO, resp. SO, ktoré vyhlasujú výzvu v prípade, ak je plán zostavený za celý OP a uvádzajú sa výzvy za RO aj SO

9

Vypĺňa sa v prípade, ak RO vo vzťahu ku konkrétnej výzve plánuje využiť dvojkolový proces výberu ŽoNFP

10

RO uvedie synergie/komplementarity medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR

1. OP RH ŠC: 2.2; 5.2;.5.1
2.OP VaI, ŠC 1.2.2; 2.2.2; 3.3.1
3. I. pilier SPP: Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky
20109/2020 až 2021/2022, Národný podporný program v rámci spoločnej organizácii trhu s
vínom na roky 2019-2023, Národná stratégia SR pre operačné programy organizácií výrobcov
v sektore ovocia a zeleniny na roky 2018-2024

