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O PPA
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA alebo platobná agentúra) je orgánom štátnej
správy, ktorej úlohou je poskytovať podpory a dotácie v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
V rámci priamych podpôr, projektových podpôr, organizácie trhu a štátnej pomoci poskytuje
finančné prostriedky slovenským poľnohospodárom, farmárom, lesníkom, vinohradníkom,
včelárom, rybárom či chovateľom a tiež obciam a mestám na rozvoj vidieka.
PPA je rozpočtová organizácia, napojená finančnými vzťahmi na rozpočet MPRV SR. Svoje činnosti
vykonáva na základe akreditácie udelenej ministerstvom pôdohospodárstva. Sídlom platobnej
agentúry je Bratislava. Na zabezpečenie výkonu vybraných činností si platobná agentúra vytvára
regionálne pracoviská s určeným rozsahom ich činnosti a územným obvodom ich pôsobnosti.
Štatutárnym orgánom je generálny riaditeľ, ktorý riadi jej činnosť a je oprávnený konať v jej mene.
Organizačnú štruktúru upravuje štatút platobnej agentúry, ktorý schvaľuje minister pôdohospodárstva
Slovenskej republiky.
PPA bola zriadená zákonom č. 473/2003 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2004 ako nástupca zrušenej
Intervenčnej poľnohospodárskej agentúry SR. Do štruktúry platobnej agentúry boli začlenení
zamestnanci sekcie pôdohospodárskej platobnej agentúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) a regionálnych odborov MPRV SR.
PPA poskytuje
·
·
·
·

Priame podpory
Projektové podpory
Štátnu pomoc
Programy a opatrenia v rámci organizácie trhu

PPA svojou činnosťou pokrýva celé územie Slovenska prostredníctvom svojich 14 regionálnych
pracovísk a centrály v Bratislave.
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V Pôdohospodárskej platobnej agentúre máme za sebou rok
veľkých zmien. Do funkcie generálneho riaditeľa som bol
menovaný v júli 2021. Bolo to obdobie, keď mala PPA pozastavenú
akreditáciu a pred sebou ešte veľa práce, aby ju získala naspäť.
Po troch mesiacoch intenzívnej práce sa nám podarilo tento
cieľ dosiahnuť a nasledovalo obdobie vyhlasovania nových
výziev, ktoré vyhodnocujeme už na základe nových kritérií. Tie
sme museli spätne uplatniť aj na vyhodnotenie nevyplatených
žiadostí zo starých výziev, nakoľko to bola dôležitá podmienka
akreditačného procesu. V apríli 2022 sme postupne spustili
opätovné vyplácanie platieb pre žiadateľov.

Máme za sebou intenzívnu ročnú komunikáciu s Európskou komisiou, ktorá uplatňuje nad PPA oveľa
prísnejší dohľad a požaduje implementovanie všetkých deklarovaných opatrení, ktoré majú úplne
minimalizovať riziká a vylúčiť tak priestor pre korupciu, ako tomu bolo v minulosti.
V júli 2022 sme na bilaterálnom stretnutí s audítormi EK úspešne prezentovali, ako zavádzame do
praxe všetky nevyhnutné opatrenia, na základe ktorých nám bola v októbri 2021 vrátená pozastavená
akreditácia a ako plníme Transformačný plán, ktorý pravidelne v dvojmesačných intervaloch
odpočtujeme do Bruselu.
Európskej komisii sme sa zaviazali, že nebudeme vyplácať tie projekty, ktoré nesplnili všetky
podmienky, ktoré sú súčasťou nastavenia nových procesov a kritérií po vrátení akreditácie. Vystavili
by sme nehospodárnemu nakladaniu peniaze európskych daňových poplatníkov a ohrozili aj samotnú
akreditáciu PPA.
Stále pokračujeme v procese digitalizácie, budujeme moderný informačný systém, žiadateľom postupne
sprístupňujeme možnosť online podávania žiadostí, mnohé procesy administrovania sa uskutočňujú
cez systém e-prepojenia – nič z toho nebolo v agentúre pred rokom zrealizované a funkčné.
Sme v úzkom kontakte s ostatnými platobnými agentúrami v Európe. Niektoré z nich sa na PPA obrátili
na základe odporúčania EK so žiadosťou o prezentáciu nášho systému e-prepojenia, najmä čo sa týka
odhaľovania konfliktu záujmov na rôznych úrovniach a následne identifikácie možných rizík už v ich
zárodku. Vzájomne sa inšpirujeme a vymieňame si dôležité skúsenosti.
Mojou víziou pri mojom nástupe pred rokom bolo urobiť hrubú čiaru za praktikami z minulosti
a naštartovať spolu s mojimi kolegami v agentúre novú éru PPA.
Uvedomujem si, že sa nedá za pár mesiacov napraviť všetko, čo sa tu dlhé roky dialo. Proces premeny PPA
na novú, modernú a transparentnú inštitúciu je beh na dlhú trať. Teší ma ale fakt, že väčšina žiadateľov
oceňuje skvalitnenie služieb, efektívnejšiu komunikáciu a postupné riešenie problémov z minulosti.
Napriek niektorým hlasom, ktoré sa stále snažia spochybniť a zastaviť ozdravný proces v PPA, sme
obstáli v mnohých náročných skúškach pred Európskou komisiou, v poslaneckom prieskume NR SR
a aj pred naším zriaďovacím orgánom Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
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Najlepším dôkazom toho, že sa veci v PPA hýbu správnym smerom a nastavené procesy sú funkčné,
je fakt, že agentúra vyplatila v rámci priamych podpôr za rok 2021 historicky najvyššiu sumu
v celkovom objeme 566 742 476,01 Eur, čo predstavuje 97,3% z celkového deklarovaného objemu
v žiadostiach farmárov. Číslo 97,3% znamená aj to, že prvýkrát v histórii PPA nebudú za oblasť priamych
platieb uplatnené sankcie zo strany Európskej komisie za nedočerpanie objemu.
V porovnaní s minulým rokom ide o výrazné zlepšenie až o 84 000 104,26 Eur.
Zároveň treba dodať, že sa aj výrazne skrátil termín vyplatenia finančných prostriedkov žiadateľom.
Verím, že nielen na základe tohto historického úspechu PPA, ale aj na základe ďalších plánovaných
pozitívnych zmien v PPA, dokážeme napĺňať potreby a požiadavky slovenských poľnohospodárov
a potravinárov tak, aby sme sa stali ich partnerom a trvalou pomocou v budúcich obdobiach.

Jozef Kiss
generálny riaditeľ
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PPA SÚČASNOSŤ
PPA 15. októbra 2021 úspešne obhájila trvalú akreditáciu a splnila všetky požiadavky na
plnohodnotné poskytovanie podpôr poľnohospodárom. Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR potvrdilo, že boli splnené všetky podmienky a PPA sa môže zaradiť medzi
rešpektované európske inštitúcie podobného zamerania.

Získanie akreditácie bolo dôležitým predpokladom na pokračovanie v poskytovaní finančnej pomoci
a odpory pre segment poľnohospodárstva. Dočasné pozastavenie akreditácie pocítili poľnohospodári
extrémne intenzívne a nové opatrenia, ktoré bolo potrebné prijať, do budúcna garantujú, že sa podobná
situácia už nezopakuje a neohrozí ich na existencii.
V PPA sú zavedené zmeny v procesoch a nastaveniach pravidiel, ktoré do budúcnosti zabránia zneužitiu
systému poskytovania podpôr a dotácií, ako tomu bolo v minulosti. Boli identifikované kritické miesta
systémov, navrhnuté nové procesy, zmeny v IT systémoch a v personálnom zabezpečení. Prijaté
opatrenia výrazne posilnia prevenciu proti podvodom.

CELKOVO SME VYPLATILI

12 306 651 792,44 EUR
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PPA BUDÚCNOSŤ
PPA má veľké ciele aj do budúcnosti. Po úspešnom obnovení akreditácie v roku 2021 pokračuje
v transformačných zmenách. Vďaka nim sa môže zaradiť medzi rešpektované, dôveryhodné
a moderné finančné inštitúcie. Pre PPA je dôležité každodenne potvrdzovať opätovne získanú dôveru
u poľnohospodárov, agropotravinárov, lesných hospodárov či zástupcov miest.
Najdôležitejšie zmeny, ktoré je potrebné na PPA urobiť v krátkodobom horizonte boli premietnuté
do Transformačného plánu pre modernú PPA. Plán sa začal realizovať v druhej polovici roka 2021
a jeho jednotlivé úlohy sa postupne plnia tak, aby v súčasnom programovom období PPA plnila všetky
akreditačné požiadavky.

PPA musí zároveň napredovať v súlade s vývojom v oblasti IT technológií a v modernizácii procesov.
Preto rýchlym tempom pokračuje v procese digitalizácie. Úspech v tejto oblasti vytvára reálne
predpoklady pre boj s korupciou, pre efektívnejšie využívanie personálnych kapacít a rovnako
efektívne využívanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu aj z fondov EÚ.
V procese administrovania podpôr je hlavným cieľom PPA plná elektronizácia procesov. Od roku
2022 sa budú postupne upravovať existujúce IS a zavádzať nové. V oblasti priamych podpôr
majú možnosť žiadatelia využiť elektronické podávanie žiadostí formou elektronických
formulárov prostredníctvom webového portálu www.slovensko.sk. V oblasti projektových podpôr
sa postupne vytvára nová metodika pre podávanie a hodnotenie ŽoNFP (napr. nový formulár žiadostí
s minimom kvalitatívnych kritérií, vytvorenie profilu žiadateľa, adaptácia metodiky kontrol vzhľadom
k automatizácii procesov, implementácia nástrojov na posudzovanie hospodárnosti a pod.)
Jednotlivé fázy projektového cyklu sa postupne digitalizujú, čím sa zároveň posilňuje kontrolné
prostredie na mitigáciu rizika vzniku chýb a manipulácie s informáciami.
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Najväčšou strednodobou výzvou PPA je príprava na realizáciu Strategického plánu SPP 2023 – 2027.
Úlohy vyplývajúce z tejto oblasti bude PPA realizovať v úzkej koordinácii s MPRV SR a bude zohľadňovať
platné štandardy pre riadenie IS. Ide o nasledovné oblasti:
·
·
·
·
·
·
·

implementáciu novej architektúry IS,
posilnenie systémov kybernetickej a informačnej bezpečnosti,
zavedenie nových IS a ich integráciu na externé IS,
interoperabilitu IS verejnej správy a využívanie centrálnych komponentov e-Governmentu,
rozširovanie využívania analytických nástrojov,
optimalizáciu a používateľskú prívetivosť systémov voči žiadateľom,
štandardizáciu informačných služieb pre verejnosť.

Plánované zmeny umožnia zníženie chybovosti a zvýšenie efektívnosti a transparentnosti procesov.
Prispôsobovanie sa novej legislatíve EÚ si bude vyžadovať od roku 2023 zavedenie monitorovacieho
systému na kontrolu hospodárenia žiadateľov o priame podpory na 100 % plôch prostredníctvom
satelitných dát. Nový systém dokáže identifikovať aj nesúlad medzi plodinou nahlásenou žiadateľom
v jednotnej žiadosti a reálnym vývojom porastu.
Pripravuje sa realizácia tzv. geotagovaných fotiek, ako dôkazu o hospodárení žiadateľov na danej ploche
poľnohospodárskeho pozemku.
V spolupráci s MPRV SR sa PPA aktívne podieľa na príprave Registra užívacích vzťahov k pôde, výsledkom
ktorého má byť dôsledná evidencia poľnohospodárskej pôdy a evidencia právnych titulov užívania, ako
nástroj na predchádzanie vzniku tzv. sporných práv užívania pozemkov. Očakávaným výsledkom je
kontrola práva užívania pri poskytovaní priamych podpôr ale aj významný základ pre napredovanie
v oblasti pozemkových úprav. Správne nastavenie systémov a implementácia legislatívy EÚ a SR pre
oblasť podpôr v novom programovom období sú pre PPA najvyššou prioritou.
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PRIAME PODPORY
·

zabezpečujú produkčnú funkciu poľnohospodárstva, obhospodarovanie pôdy, udržanie
obyvateľstva na vidieku a primeraný príjem pre poľnohospodárov;

·

slovenskí poľnohospodári môžu žiadať o priame podpory každý rok;

·

podmienky pre poskytovanie priamych podpôr upravuje legislatíva EÚ a SR;

1) Priame platby (financované zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu EPZF) 			

Vyplatené od 1. januára 2022 do 30. júna 2022 193 445 672,73 EUR

a) Oddelené priame platby (jednotná platba na plochu - SAPS, platba na poľnohospodárske postupy

prospešné pre klímu a životné prostredie - GRE, platba pre mladých poľnohospodárov - MP,
refundácia finančnej disciplíny - RFD)

				

Vyplatené od 1. januára 2022 do 30. júna 2022 77 698 433,30 EUR

b) Viazané priame platby (platba na pestovanie cukrovej repy - VCR, platba na pestovanie chmeľu - VCH,

platba na pestovanie vybraných druhov ovocia s vysokou prácnosťou - VOV, platba na pestovanie
vybraných druhov ovocia s veľmi vysokou prácnosťou - VOP, platba na pestovanie vybraných
druhov zeleniny - VVZ, platba na pestovanie vybraných druhov bielkovinových plodín - VBP, platba
na pestovanie rajčiakov - VR, platba na chov bahníc, jariek a kôz - VBJK, platba na výkrm vybraných
kategórií hovädzieho dobytka - VVD, platba na kravy chované v systéme s trhovou produkciou mlieka
- VDOJ. 9 914 424,33 EUR k 30. júnu 2022.

				

Vyplatené od 1. januára 2022 do 30. júna 2022 9 914 424,33 EUR

2) Neprojektové opatrenia PRV SR 2014 - 2020 (financované zo zdrojov Európskeho

poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka EPFRV).
Pre oblasti s prírodnými obmedzeniami alebo inými osobitnými obmedzeniami - ANC,
agroenvironmentálno‑klimatické opatrenie - AEKO, platba v rámci sústavy Natura 2000 na
poľnohospodársky pozemok - UEV, ekologické poľnohospodárstvo - EKO, platba na dobré
životné podmienky zvierat - ZPZP, agroenvironmentálno‑klimatické opatrenie – chov a udržanie
ohrozených druhov zvierat - AKZ, lesnícko‑environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov LEKS, platby v rámci sústavy Natura 2000 na lesnom pozemku - LUEV, podpora na prvé zalesnenie
poľnohospodárskej pôdy - PZPP.
				
Vyplatené od 1. januára 2022 do 30. júna 2022 105 799 196,55 EUR

3) Prechodné vnútroštátne platby (financované zo štátneho rozpočtu).

Doplnková vnútroštátna platba na plochu‑DPP, doplnková vnútroštátna platba na chmeľ - CHM,
doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky - VDJ.
				
Vyplatené od 1. januára 2022 do 30. júna 2022 33 618,55 EUR

Vyplatené prostriedky na jednotlivé
podporné schémy
k 30. júnu 2022 v sume

193 445 672,73 EUR
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PROJEKTOVÉ PODPORY

Opatrenia projektových podpôr PRV 2014 – 2020 sú zamerané na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opatrenie 1. Prenos znalostí a informačné akcie
Opatrenie 2. Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov
a výpomoci pre poľnohospodárske podniky
Opatrenie 4. Investície do hmotného majetku
Opatrenie 5. Obnovu potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami
a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení
Opatrenie 6. Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
Opatrenie 7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Opatrenie 8. Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
Opatrenie 16. Spoluprácu
Opatrenie 19. Podporu na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
Opatrenie 21. Výnimočnú dočasnú podpora pre poľnohospodárov a MSP
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Operačný program rybné hospodárstvo 2014-2020 (financovaný z Európskeho
Námorného a rybárskeho fondu a štátneho rozpočtu). Podpory sú zamerané na:
• výstavbu nových a modernizáciu existujúcich akvakultúrnych prevádzok;
• zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat;
• obnovu existujúcich produkčných zariadení;
• recirkulačné systémy;
• technické zabezpečenie vysledovateľnosti produktov rybolovu a akvakultúry;
• národné informačné a propagačné kampane a iné pri dodržaní pravidiel Spoločnej rybárskej
politiky EÚ.
Realizuje sa prostredníctvom výziev a vyzvaní zverejnených na webovom sídle Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Od začiatku programového obdobia
k 30. júnu 2021 bolo vyplatených

602 795 234,56 EUR
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ŠTÁTNA POMOC
Cieľom štátnej a minimálnej pomoci je podporiť konkurencieschopnosť podnikateľských
subjektov pôsobiacich v rezorte pôdohospodárstva a fungovanie v rámci jednotného
európskeho trhu.
V roku 2021 boli vyhlásené výzvy pre opatrenia:
• kontrola úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat;
• náprava škôd spôsobených chorobami zvierat a úhrada niektorých nákladov na eradikáciu chorôb
zvierat;
• odstraňovanie a likvidácia mŕtvych hospodárskych zvierat (kadávery);
• platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe;
• podpora v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesa (pomoc de minimis);
• poskytnutie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (Zelená nafta);
• prijímanie znevýhodnených pracovníkov formou mzdových dotácií;
• účasť spracovateľa na výstave (pomoc de minimis);
• zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách;
• založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie.

Vyplatená suma od 1. januára
do 30. júna 2022*

2 379 999,89 EUR

* •
•
•

kontrola úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
odstraňovanie a likvidácia mŕtvych hospodárskych zvierat
založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
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ORGANIZÁCIA TRHU

Zameranie sa na trhové mechanizmy, podpory pre rastlinné a živočíšne komodity, operačné
programy, verejnú intervenciu, súkromné skladovanie a školský program ako aj monitoring
trhov s najdôležitejšími poľnohospodárskymi komoditami.
Administrované opatrenia:
Školský program: 		
·
·

Vyplatené od 1. januára 2022 do 30. júna 2022 1 872 880,45 EUR

Školské mlieko: 1 872 880,45 EUR k 30. júnu 2022
Školské ovocie a zelenina: 2 641 886,46 EUR k 30. júnu 2022

Včelárstvo
·

Poskytovanie pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími
produktmi.

Operačné programy organizácií výrobcov:
				
·

·

Vyplatené od 1. januára 2022 do 30. júna 2022 646 243,94 EUR

Podpora uznanej organizácii výrobcov ovocia a zeleniny, združeniu organizácií výrobcov,
nadnárodnej organizácii výrobcov, ktoré združujú prvovýrobcov ovocia a zeleniny a majú
schválený operačný program.
Koncentrácia a organizovanie predaja ponuky výrobkov svojich členov, pestovateľov ovocia
a zeleniny, a ich umiestňovanie na trhu.
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Vinohradníctvo a vinárstvo:
				
·
·
·
·
·

Vyplatené od 1. januára 2022 do 30. júna 2022 2 065 437,67 EUR

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

Intervencia - nákup, skladovanie a predaj
Intervencie sú nástrojom regulácie vnútorného trhu krajín EÚ u vybraných komodít - maslo, sušené
mlieko, hovädzie mäso, obilniny.
Licencie a zábezpeky -významný nástroj riadenia spoločného poľnohospodárskeho trhu EÚ.
Vydaním licencie vzniká pre jej držiteľa záväzok doviezť príp. vyviezť množstvo výrobkov, na ktoré bola
licencia vydaná.
Zábezpeka slúži na zabezpečenie záväzku doviezť príp. vyviezť. Po zrealizovaní obchodu a predložení
licencie je zábezpeka vrátená držiteľovi licencie.
· Dovozné licencie AGRIM - v roku 2021 bolo najviac licencií vydaných na dovoz ryže, hydiny
a etylalkoholu z tretích krajín.
· Vývozné licencie AGREX - najväčší záujem v roku 2021 bol o vývoz syrov do Kanady.
Agrárne trhové informácie Slovenska – ATIS monitoruje vývoj cien a trhu s komoditami
a agroproduktmi v Slovenskej republike. V zmysle platnej legislatívy zasiela ATIS do Európskej komisie
za SR hlásenia o cenách a trhu s agrokomoditami a produktmi.
Na webovom sídle PPA zverejňuje celoročne cenové prehľady a správy o trhu za jednotlivé komodity.
PPA tak prispieva k transparentnosti trhového prostredia v Slovenskej republike, umožňuje rovnaký
prístup k informáciám podnikateľským subjektom aj jednotlivcom v oblasti poľnohospodárstva
a agropotravinárstva.

Vyplatená suma od 1. januára
do 30. júna 2022

7 226 448,52 EUR
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PLÁNOVANÉ A PRIPRAVOVANÉ VÝZVY
Pripravované výzvy v rámci PRV 2014 – 2020:

1) Opatrenie 1, podopatrenie 1.1 „Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania
zručností“
Oprávnení žiadatelia: fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe;
organizácie výrobcov združujúce pestovateľov plodín špecializovanej rastlinnej výroby.

Prijímateľ finančnej pomoci: poskytovateľ vzdelávania
Plánovaná výška finančných prostriedkov na výzvu
je cca

8 miliónov EUR

2) Opatrenie 4, podopatrenie 4.1 „Podpora na investície do poľnohospodárskych

podnikov“
Oprávnení žiadatelia: fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe;
organizácie výrobcov združujúce pestovateľov plodín špecializovanej rastlinnej výroby.
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Plánovaná výška finančných prostriedkov na výzvu
je cca 50

miliónov EUR

3) Opatrenie 4, podopatrenie 4.3 „Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej

s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva - D: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení.“
Prijímateľ finančnej pomoci: obce, prijímateľ nefinančnej pomoci – priamy – štátna správa
v oblasti pozemkových úprav, nepriamy - obhospodarovatelia a vlastníci pôdy.
Plánovaná výška finančných prostriedkov na výzvu
je cca 55,5

miliónov EUR

4) Opatrenie 4 podopatrenie 4.3 „Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej

s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva – časť E Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde.“
Oprávnení žiadatelia: obhospodarovatelia lesov.
Plánovaná výška finančných prostriedkov na výzvu
je cca 26

miliónov EUR

5) Opatrenie 7: podopatrenie 7.2 „Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov.“

Oprávnení žiadatelia: Obce do 1000 obyvateľov s výnimkou obcí, ktoré sú súčasťou aglomerácie nad
2000 EO a aglomerácie pod 2000 EO, ktorá zasahuje do chránených vodohospodárskych oblastí.
Plánovaná výška finančných prostriedkov na výzvu
je cca 40

miliónov EUR

6) Opatrenie 7: Vytvorenie podmienok pre dlhodobé poskytovanie pomoci ľuďom v núdzi.
Oprávnení žiadatelia: Neziskové organizácie poskytujúce pomoc ľuďom v núdzi.
Plánovaná výška finančných prostriedkov na výzvu
je 5

miliónov EUR

7) Opatrenie 8: podopatrenie 8.3 „Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených
lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.“

Oprávnení žiadatelia: 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.
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Pri stavebných investíciách na drobných vodných tokoch iba správcovia vodných tokov, resp. PO
majúce k správe drobných vodných tokov právny vzťah, ktorí sú zároveň obhospodarovatelia lesa.
Plánovaná výška finančných prostriedkov na výzvu
je

10 miliónov EUR

8) Opatrenie 8: podopatrenie 8.4 „Obnova lesov poškodených lesnými požiarmi
a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami.“

Oprávnení žiadatelia: 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.
Plánovaná výška finančných prostriedkov na výzvu
je

54 miliónov EUR

9) Opatrenie 8: podopatrenie 8.5 „Podpora na investície do zlepšenia odolnosti

a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov.“ činnosť: Budovanie a obnova
občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch.
Oprávnení žiadatelia: 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,
2. občianske združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov len so súhlasom
obhospodarovateľa lesa daného územia.
Plánovaná výška finančných prostriedkov na výzvu
je 7,5

miliónov EUR

10) Opatrenie 8: podopatrenie 8.5 „Podpora na investície do zlepšenia odolnosti

a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov.“, činnosť: Umelá obnova a výchova
ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov.
Oprávnení žiadatelia:
1.Fyzické a právnické osoby (malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES)
obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkromných vlastníkov a ich združení; obcí a ich združení;
Cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho
správu a nakladanie s ním.
2.Obce a podniky zriadené alebo založené obcou, ak obhospodarujú neštátne lesy.
Plánovaná výška finančných prostriedkov na výzvu
je 42

miliónov EUR
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11) Opatrenie 8: podopatrenie 8.6 „Investície do lesníckych technológií a spracovania,

do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh.“
Oprávnení žiadatelia: 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.
Plánovaná výška finančných prostriedkov na výzvu
je 9

miliónov EUR

12) Opatrenie 16: podopatrenie 16.1 „Zriadenie a prevádzka operačných skupín EIP.“

Oprávnení žiadatelia: najmenej 3 subjekty, ktorých spolupráca je medzi rôznymi aktérmi
v poľnohospodárstve, potravinovom reťazci, v lesnom hospodárstve a medzi inými aktérmi, ktorí
prispievajú k splneniu cieľov Európskeho inovačného partnerstva pre produktivitu a udržateľnosť v
poľnohospodárstve vrátane medziodvetvových organizácií, mimovládnych neziskových organizácií
a vedecko‑výskumných organizácií.
Plánovaná výška finančných prostriedkov na výzvu
je 10

miliónov EUR

13) Opatrenie 16: podopatrenie 16.3 „Podpora spolupráce medzi malými hospodárskymi

subjektmi.“
Oprávnení žiadatelia: najmenej 2 subjekty, ktorých spolupráca je medzi rôznymi aktérmi
v poľnohospodárstve, potravinovom reťazci, v lesnom hospodárstve alebo v sektore cestovného
ruchu a rozvoji vidieka na území EÚ a medzi inými aktérmi, ktorí prispievajú k splneniu cieľov a
priorít politiky rozvoja vidieka vrátane medziodvetvových organizácií, mimovládnych neziskových
organizácií a vedecko‑výskumných organizácií.
€

14) Výnimočná pomoc pre MSP najviac ovplyvnení inváziou Ruska na Ukrajinu

Oprávnení žiadatelia: poľnohospodárske a spracovateľské mikro, malé a stredné podniky.
Plánovaná výška finančných prostriedkov na výzvu
je 37

miliónov EUR
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PRIPRAVUJEME PRE VÁS PODCASTY

Pôdohospodárska platobná agentúra vysiela svoj PPA PODCAST. Reflektuje tak na nové
formy a informačné kanály, ktoré dokážu efektívne osloviť poľnohospodárov, lesníkov,
vinohradníkov, včelárov, mestá a obce a tiež širokú verejnosť, ktorú zaujíma téma
poľnohospodárstva. Podcast prináša aktuálne informácie o činnosti PPA priamo z prvej ruky.

„Ceny, ceny, ceny.

Téma, ktora trápi dnes každého a teda
aj chovateľov ošípaných, oviec a dojníc.
PPA im pomôže finančnou podporou
prostredníctvom výnimočnej pomoci.
Ako, kedy a akou sumou to sa dozviete
v tejto epizóde.

“

„Viete, čo sú trhové mechanizmy?

Viete, že deti môžu v škole dostávať
ovocie, zeleninu, mlieko a mliečne výrobky
a školu ani rodičov to nestojí ani euro?
Dozviete sa v tejto epizode od Janky
Vargovej.
Keď sa povie žltá karta, čakáte, že
sa bavíme o futbale.
Viete, čo je geotagová
Čo to ale znamená, ak vám dá žltú kartu
informácia či ortofotomapa?
PPA?
Ako sú využívané pri kontrolách a ako
Dozviete sa v tejto epizóde.
taká kontrola na mieste vyzerá?
Tiež zistíte, aké dôležité vedia byť čísla.
Dozviete sa v dnešnej epizode....

“

„

„

“

“

SPOTIFY n DEEZER
GOOGLE PODCAST n

APPLE PODCAST n AMAZON MUSIC n CASTOS
OVERCAST n POCKET CASTS
n PODMAZ

n
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KONTAKT
Centrum informácií

Korešpondenčná adresa - ústredie
Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná ul. č. 12
815 26 Bratislava
Kontakt pre verejnosť
+421 918 612 429 (Telefónne číslo
je dostupné počas úradných hodín)
info@apa.sk
priameplatby@apa.sk
projektovepodpory@apa.sk
Kontakt pre zahraničie
international@apa.sk
Kontakt pre média
media@apa.sk
Newsletter
www.apa.sk
Boj proti korupcii
korupcia@apa.sk
Nahlasovanie protispoločenskej činnosti
protispolocenskacinnost@apa.sk
Sťažnosti
PPA sekcia vnútornej a finančnej kontroly
Hraničná ul. č. 12
815 26 Bratislava
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