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Legislatívny proces k novele nariadenia o 
rozvoji vidieka (EPFRV)

 Legislatívny proces trval od septembra 2016 do 
decembra 2017

Pôvodne tvorila poľnohospodárska časť iba malú 
časť návrhu – hlavným cieľom bola zmena 16 
predpisov z rôznych oblastí a návrh všeobecných 
rozpočtových pravidiel EÚ

V decembri 2017 bola poľnohospodárska časť
odčlenená a samostatne schválená

Účinnosť od 1.1.2018

Novela nariadenia (EÚ) č. 1305/2013



Zmeny nariadenia o rozvoji vidieka

Spôsob výberu poradcov v poľnohospodárstve a lesnom 
hospodárstve:

 odstraňuje sa  povinnosť výberu poradcov (prijímateľov 
NFP z opatrenia 2 PRV) verejným obstarávaním.

 certifikovaní poradcovia budú predkladať ŽoNFP priamo 
na PPA na základe výzvy

 cena poradenskej služby nebude vysúťažená, bude sa 
odvíjať od rozsahu poskytovaného poradenstva

Novela nariadenia (EÚ) č. 1305/2013



Mladý farmár – podmienky:

 Nariadením sa umožňuje max. 24 mesačná história 
pôsobenia mladého farmára v poľnohospodárskom 
podniku na pozícii najvyššieho predstaviteľa pred 
podaním ŽoNFP na podopatrenie 6.1 PRV

 Podmienka „aktívneho poľnohospodára“ sa uplatní, len 
ak sa uplatňuje pre priame platby (platí aj pre 
neprojektové opatrenia)

Novela nariadenia (EÚ) č. 1305/2013
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Mladý farmár – investičné podopatrenie:

 Zvýšenie intenzity pomoci v podopatrení 4.1 PRV o 20 % 
pre mladých farmárov bude možné uplatniť len do 5 rokov 
od začatia pôsobenia v poľnohospodárskom podniku, 
alebo do naplnenia podnikateľského plánu

Investičné podopatrenie pre prvospracovateľov:

 Zvýšenie intenzity pomoci v podopatrení 4.2 PRV o 20 % 
sa môže vzťahovať aj na kolektívne investície

Novela nariadenia (EÚ) č. 1305/2013
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Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie:

 V rámci podopatrenia Chov a udržanie ohrozených druhov 
zvierat umožňuje novela nariadenia podporu aj pre nepôvodné 
druhy zvierat (zatiaľ sa neuvažuje o jej zavedení). 

Transakčné náklady (neprojektové opatrenia):

 Pri výpočte transakčných nákladov členské štáty odpočítajú 
sumu potrebnú na vylúčenie dvojitého financovania (podľa 
článku 43 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013. Novela nariadenia 
umožňuje členským štátom vypočítať daný odpočet ako pevnú, 
priemernú sumu uplatniteľnú na všetkých dotknutých 
prijímateľov vykonávajúcich dotknutý druh operácie.

Novela nariadenia (EÚ) č. 1305/2013
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Ďalšie zmeny – neovplyvnia súčasné PRV, ale predurčujú vývoj v 
EÚ do budúcnosti:

 Zľahčenie podmienok a favorizovanie poskytovania podpory vo 
forme finančných nástrojov, tzn. návratnej formy pomoci –
úvery, rizikový kapitál, bankové záruky – na rozdiel od grantov. 

 Zavedenie „sektorovo-špecifického nástroja stabilizácie príjmov“ 
a zatraktívnenie jednotlivých nástrojov riadenia rizík

 Možnosť reagovať  podporou z PRV na náhle zmeny sociálno-
ekonomických podmienok (napr. problematika migrácie)

Novela nariadenia (EÚ) č. 1305/2013
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Harmonogram výziev

Harmonogram výziev PRV na rok 2018

Podopatrenie dátum

1.1 Odborné vzdelávanie – podľa 

schválených obsahových námetov

1.Q 2018

1.2 Demonštračné a informačné aktivity –

podľa schválených obsahových námetov

1.Q 2018

2.3 Vzdelávanie a certifikácia poradcov 1.Q 2018

2.1 Poradenské služby – po certifikovaní 

poradcov

2. polrok 2018

4.1 Investície v poľnohospodárskych 

podnikoch – obnoviteľné zdroje energie

1. polrok 2018

4.1 Investície v poľnohospodárskych

podnikoch - závlahy

1. polrok 2018

6.1 Mladí poľnohospodári 2.-3.Q 2018



Harmonogram výziev

Harmonogram výziev PRV na rok 2018

Podopatrenie dátum

7.2 Základná infraštruktúra v obciach 1. polrok  2018

16.1 Operačné skupiny EIP 2.-3.Q 2018

16.2 Pilotné projekty 2.-3.Q 2018

16.3 Spolupráca malých hospodárskych 

subjektov

2. polrok 2018

16.4 Horizontálna a vertikálna spolupráca v 

rámci krátkych dodávateľských reťazcov

1. polrok  2018

19.3 Spolupráca LEADER 4.Q 2018-2019


