Možnosti využitia systému podpôr v živočíšnej výrobe
Prednáška GR PPA, 9.5.2019, SPU Nitra

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (PRV)
PRV bol schválený Európskou komisiou (EK) dňa 13.02.2015. V priebehu implementácie PRV boli
vykonané a schválené zmeny v tomto dokumente - 1., 2., 3. a 4. modifikácia PRV, v súčasnosti je v
procese návrh 5. modifikácie PRV.
Stratégia PRV vychádza z výsledkov analýzy SWOT, identifikovaných potrieb, ako aj cieľov Stratégie
Európa 2020.
Na národnej úrovni stratégia PRV dopĺňa ciele Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 20132020 a ciele Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020.
Obsah stratégie je určený Partnerskou dohodou, ako aj rozpočtom verejných prostriedkov.
Najdôležitejším strategickým cieľom PRV je posilnenie konkurencieschopnosti pôdohospodárskeho
sektora (poľnohospodárstvo, lesníctvo a potravinárstvo).
Cieľom je investične podporiť celkovo 1 730 podnikov z toho 250 mladých farmárov a 230 lesných
podnikov, podporiť 600 začínajúcich mladých farmárov a 330 malých farmárov, rekonštruovať 250
km lesných ciest a 512 melioračných kanálov, realizovať 130 PPÚ.
Do implementácie PRV sú na úrovni programu zapojené nasledovné subjekty:










Príslušný orgán (MPRV SR);
Riadiaci orgán (MPRV SR/PPA-SORO);
Certifikačný orgán;
Orgán finančného riadenia EPFRV (MPRV SR;)
Platobná agentúra (PPA);
Miestne akčné skupiny (MAS) v rámci implementácie nástroja LEADER/CLLD;
Monitorovací výbor;
Národná sieť rozvoja vidieka SR.

Projektové opatrenia PRV – opatrenie č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 19.

Živočíšna výroba je
opatrení/podopatrení:



v PRV

podporovaná

prostredníctvom

nasledovných

projektových

Opatrenie č. 4 – Investície do hmotného majetku – časť A) Investície do hmotného
majetku prispievajúce k zlepšeniu konkurencieschopnosti, využívania vody a OZE
v poľnohospodárstve (podopatrenie č. 4.1)
Zámerom podopatrenia je pomôcť
v reštrukturalizácii fariem – prioritne
orientovaných na živočíšnu výrobu a špecializovanú rastlinnú výrobu.
V rámci PRV bolo v súčasnom období podporených 405 fariem s výškou podpory 72,5
mil. EUR.
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Opatrenie č. 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
(podopatrenia č. 6.1 a 6.3)
PPA administruje aj podpory zamerané na mladých poľnohospodárov do 40 rokov,
pre tých, ktorí zakladajú poľnohospodársky podnik prvý krát, resp. sa podporuje
generačná výmena na vidieku. V rámci PRV bolo podporených 342 mladých
poľnohospodárov s grantom vo výške 11,9 mil. EUR.
Opatrenie č. 16 – Spolupráca (podopatrenie č. 16.4)
Farmári podnikajúci v ŽV sa zapojení do integrovaných projektov spolupráce 16.4,
kde na platforme krátkeho dodávateľského reťazca alebo miestneho trhu sú
príjemcom podpôr aj farmári – chovatelia zvierat ako aj spracovanie a predaj ich
produktov.
Príslušné opatrenia PRV implementované v rámci stratégií CLLD prostredníctvom
výziev vyhlasovaných jednotlivými MAS cez ITMS 2014+ (podopatrenie č. 19.2)

PPA v súčasnosti nemá vyhlásenú výzvu pre uvedené opatrenia/podopatrenia so zameraním na
oblasť ŽV. Na základe údajov z indikatívneho plánu vyhlasovania výziev a vyzvaní na rok 2019 možno
uviesť, že v tomto roku sú v predmetnej oblasti naplánované výzvy v rámci podopatrení 6.1 a 6.3.
Prehľad výziev, ktoré boli v minulosti vyhlasované PPA:
Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
(Výzva č. 6/PRV/2015)
Oprávnenými prijímateľmi sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej
prvovýrobe.
Oprávnenými aktivitami sú:
-

investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe vrátane investícií do
obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby,
investície do zlepšenia odbytu,
investície do zníženia záťaže na životné prostredie vrátane technológií v súvislosti s rastom
produkcie alebo rastom kvality produkcie,
investície spojené s využitím biomasy z odpadu vzniknutého primárne zo živočíšnej výroby.

Rozsah činností pre oblasť č. 2. Živočíšna výroba:
-

-

-

investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov živočíšnej výroby vrátane
prípravy staveniska,
investície do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby vrátane
strojov a náradia slúžiacich aj na zber objemových krmív, uskladnenie a manipulácia
s krmivami a stelivami,
investície do technologických riadiacich systémov a systémov ochrany objektov (automatické
riadenia kŕmenia, napájania a riadenie kvality životného prostredia zvierat, vrátane
monitoringu fariem z hľadiska ochrany chovaných zvierat),
investície do zavádzania technológií na výrobu energie energetickou transformáciou biomasy
vyprodukovanej primárne v rámci živočíšnej výroby s doplnkovou funkciou biomasy
vyprodukovanej na ostatnej poľnohospodárskej pôde (nevyužitej ornej i TTP) a odpadových
druhov biomasy z poľnohospodárstva, vlastnej výroby a potravinárskych výrobkov.
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Rozsah činností pre oblasť č. 7. Zníženie záťaže na životné prostredie vrátane technológií na
znižovanie emisií skleníkových plynov v spojitosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie:

– investície do nových technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov v ustajnení
hospodárskych zvierat v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie,
– investície do objektov a technológií na bezpečné uskladnenie a nakladanie
s hospodárskymi hnojivami a inými vedľajšími produktmi vlastnej živočíšnej výroby
(výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrží a žúmp) v súvislosti s rastom produkcie
alebo rastom kvality produkcie,
Spôsob financovania:
-

grant (nenávratný finančný príspevok)
základná miera podpory z celkových oprávnených výdavkov
o 50 % v prípade menej rozvinutých regiónov (mimo Bratislavského kraja)
o 40 % v prípade ostatných regiónov (Bratislavský kraj)
Základná miera podpory sa zvyšuje o 20% v prípade ekologického poľnohospodárstva.

Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
Zameranie výzvy: Zavlažovanie (Výzva č. 30/PRV/2018)
Oprávnenými prijímateľmi sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej
prvovýrobe.
Oprávnené aktivity:
-

-

investície v súvislosti s využívaním závlah, realizáciou investícií do existujúcich a nových
závlahových systémov (infraštruktúry ako aj koncových zariadení) s cieľom ich výstavby,
rekonštrukcie, modernizácie a efektívnejšieho nakladania so závlahovou vodou a energiou
obmedzením ich strát, všetko s cieľom zvýšiť produkciu a jej kvalitu
Oprávnené sú len investície do zavlažovania plôch na pestovanie plodín uvedených
v prílohe č. 7 výzvy „Zoznam komodít v špeciálnej rastlinnej výrobe“, alebo na pestovanie
krmovín na ornej pôde pre využitie vo vlastnej živočíšnej výrobe; alebo ...

Spôsob financovania:
-

grant (nenávratné finančný príspevok)
výška podpory z celkových oprávnených výdavkov
o 50 % v prípade menej rozvinutých regiónov (mimo Bratislavského kraja)
o 40 % v prípade ostatných regiónov (Bratislavský kraj)

Podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
Zameranie výzvy: Využívanie OZE, biomasa, založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných
trvalých energetických plodín, investície súvisiace s energetickým využitím biomasy (Výzva č.
29/PRV/2018)
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Oprávnenými žiadateľmi/prijímateľmi sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej
prvovýrobe.

Pre oblasť č. 2. Živočíšna výroba - oprávnené sú investície spojené s využitím biomasy
vyprodukovanej primárne v rámci živočíšnej výroby s doplnkovou funkciou biomasy vyprodukovanej
na ostatnej poľnohospodárskej pôde (nevyužitej ornej i TTP) a odpadových druhov biomasy
z poľnohospodárstva, vlastnej výroby potravinárskych výrobkov:
-

-

investície na budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na energetické využívanie
biomasy na výrobu tepla a vykurovanie s max. tepelným výkonom do 500 kWt;
investície na budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na energetické využívanie
biomasy na výrobu elektriny a tepla spaľovaním bioplynu vyrobeného anaeróbnou
fermentáciou, s max. elektrickým výkonom do 500 KWe;
investície na výrobu biomasy pre technické a energetické využitie.

V prípade OZE (obnoviteľné zdroje energie) na energetickú transformáciu biomasy, ide o biomasu
cielene zo živočíšnej výroby, živočíšnych produktov a odpadov a doplnkovo pestovanú biomasu na
plochách nevyužívanej poľnohospodárskej pôdy, odpadovú biomasu primárne zo živočíšnej výroby,
biomasu z biologicky rozložiteľného odpadu z vlastnej činnosti. Investície budú zamerané na
produkciu tepla a elektriny.
Spôsob financovania:
grant (nenávratný finančný príspevok)
základná miera podpory z celkových oprávnených výdavkov
o 50 % v prípade menej rozvinutých regiónov (mimo Bratislavského kraja)
o 40 % v prípade ostatných regiónov (Bratislavský kraj)
Základná miera podpory sa zvyšuje o 20% v prípade ekologického poľnohospodárstva.
-

Podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (Výzva
č. 9/PRV/2015)
Oprávnený žiadateľ/prijímateľ je mladý poľnohospodár – fyzická alebo právnická osoba, ktorá







vykonáva poľnohospodársku výrobu ako sústavnú a samostatnú činnosť pod
vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku, ktorý je
hlavným zdrojom jej príjmu,
v čase podania ŽoNFP nemá viac ako 40 rokov,
má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a
prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ.

Oprávnenými aktivitami sú aktivity smerujúce k realizácii podnikateľského plánu.
Podmienky oprávnenosti/výberové kritériá:
-

predloženie podnikateľského plánu zameraného na špeciálnu rastlinnú a/alebo živočíšnu
výrobu
mladý poľnohospodár je predstaviteľom podniku s výrobným potenciálom od 8 000 EUR do
50 000 EUR meraným hodnotou štandardného výstupu na stanovený počet ha/kusov
(v zmysle Tabuľky rozlíšenia štandardného výstupu)
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-

mladý poľnohospodár má zodpovedajúce primerané zručnosti a schopnosti

Spôsob financovania:
-

grant (nenávratné finančný príspevok) – paušálna platba
výška podpory: 50 000 eur na 1 mladého poľnohospodára

Podopatrenie 6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych
podnikov (Výzva č. 23/PRV/2017)
Oprávneným prijímateľom je fyzická alebo právnická osoby podnikajúca v poľnohospodárskej
prvovýrobe, ktorej výrobný potenciál, meraný štandardným výstupom, prevyšuje 4 000 EUR
a neprevyšuje 7 999 EUR (hodnota štandardného výstupu) s výnimkou komodít ako sú zemiaky,
zelenina, melóny a jahody, vinohrady a dojnice, kde hodnota štandardného výstupu prevyšuje 4 000
EUR a neprevyšuje 9 999 EUR.
Oprávnenými aktivitami sú aktivity smerujúce k realizácii podnikateľského plánu.
Podmienkou oprávnenosti výdavkov je predloženie podnikateľského plánu zameraného na špeciálnu
rastlinnú a/alebo živočíšnu výrobu, udržanie resp. prekročenie hodnoty štandardného výstupu
dosiahnutého v čase predloženia ŽoNFP, počas celej doby realizácie podnikateľského plánu.
Spôsob financovania:
-

grant (nenávratné finančný príspevok) – paušálna platba
výška podpory: 15 000 eur na 1 malý poľnohospodársky podnik

Podopatrenie 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
(Výzva č. 11/PRV/2015, Výzva č. 32/PRV/2018)
Ide o podporu integrovaných projektov formou kolektívnych investícií zahrňujúce podopatrenie 16.4
spolu s podopatrením 4.1 (Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov) a/alebo
podopatrením 4.2 (Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj
poľnohospodárskych výrobkov).
Oprávnenými prijímateľmi sú fyzické alebo právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej
prvovýrobe, spracovaní poľnohospodárskych produktov alebo v odbyte súvisiacich so zameraním
výzvy pričom v rámci jednej ŽoNFP musia byť minimálne traja partneri.
Oprávnenými prijímateľmi sú mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky.
Partneri projektu predkladajú na integrovaný projekt jednu spoločnú ŽoNFP.
Podpora smeruje do dvoch aktivít:
-

Aktivita 1 – rozvoj krátkych dodávateľských reťazcov
(krátky dodávateľský reťazec je definovaný ako dodávateľský reťazec, ktorého súčasťou nie je
viac než jeden sprostredkovateľ medzi poľnohospodárom a spotrebiteľom)
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-

Aktivita 2 – podpora miestnych trhov
(miestny trh je definovaný ako okruh 100 km od miesta pôvodu výrobku alebo ako územie
vyššieho územného celku, v ktorom sídli poľnohospodársky podnik pôvodu výrobku)

Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD) v rámci PRV
Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD) je nástroj na zapájanie miestnych aktérov do rozhodovania
o sociálnom, environmentálnom a ekonomickom rozvoji svojho územia. Je založený na princípe
zdola-nahor a na znakoch metódy LEADER.
V podmienkach SR v programovom období 2014-2020 sa CLLD využíva v rámci Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka prostredníctvom PRV a v rámci Európskeho fondu
regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu 20142020.
Metóda LEADER je inovatívny prístup pre rozvoj vidieka a jeho politiku. Na základe tohto prístupu
vznikajú v danom území verejno-súkromné partnerstvá nazývané miestne akčné skupiny (MAS),
ktorých členmi sú obce podnikatelia, občianske združenia, neziskové organizácie, spolky, zväzy či
samotní občania.
MAS je právnická osoba podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov, ktorej je schválená stratégia CLLD a udelený štatút MAS na základe
Rozhodnutia o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení štatútu
miestnej akčnej skupiny v súlade so zákonom o príspevku z EŠIF.
MAS prostredníctvom ITMS 2014+ (IT Monitorovací systém) vyhlasuje výzvy na predkladanie žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenia/podopatrenia schválenej stratégie
CLLD.

Spoločná organizácia trhu
Spoločná organizácia trhu podporuje farmárov v rôznych činnostiach, ako sú napríklad podpora
včelárom, podpora na dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov deťom do vzdelávacích zariadení.
Farmári sa môžu zapojiť aj do informačných a propagačných akcií na vnútornom trhu a v tretích
krajinách a v rámci riešenia krízových situácií na európskych trhoch zabezpečujeme intervenciu
mliečnych výrobkov, masla, mäsa a obilnín a súkromné skladovanie mliečnych výrobkov, masla,
mäsa.

Včely
Podpora je určená pre začínajúcich včelárov, ktorí absolvovali štúdium včelárstva na strednej škole
alebo vysokej škole a sú zaregistrovaní v centrálnom registri včelstiev a nikdy pred tým nevykonávali
túto činnosť, a pre včelárov, ktorí sa venujú včeláreniu viac ako jeden rok a sú zaregistrovaní
v centrálnom registri včelstiev.
Poskytuje sa prostredníctvom včelárskych združení, ktoré združujú viac ako 10 % včelárov, na ktorých
je v registri registrovaných viac ako 10 % včelstiev.
Podpora sa poskytuje na:
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-

technickú pomoc včelárom a včelárskym združeniam
kontrolu varroázy
racionalizáciu sezónneho presunu včelstiev
podporu laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu
podporu obnovenia stavu včelstiev
spoluprácu s riešiteľskou organizáciou
monitorovanie trhu
zvyšovanie kvality výrobkov s cieľom využiť potenciál výrobkov na trhu

Včelársky rok začína 01. 08. daného roka a končí 31. 07. rokom nasledujúcim.
Čerpanie finančných prostriedkov v roku 2018 bolo stanovené limitom finančných prostriedkov EK,
pridelených jednotlivým členským štátom EÚ vo výške 1 178 846 EUR. Pomoc je financovaná zo
zdrojov EÚ a SR v pomere 50:50. Na rok 2019 boli stanovené finančné prostriedky EK vo výške
1 178 846 EUR.

Školský program
Školský program je zameraný predovšetkým na podporu spotreby a pravidelné zabezpečovanie
dodávok mlieka a mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny alebo výrobkov z ovocia a zeleniny,
vykonávanie sprievodných vzdelávacích opatrení a propagácie programu.
Je určený pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách, pre deti alebo žiakov
v školách so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a v prípade mlieka a mliečnych výrobkov
aj pre žiakov na stredných školách. Účelom je aj zvýšenie informovanosti detí o zdravotných
účinkoch, o pestovaní a starostlivosti o poľnohospodárske plodiny, o spracovaní a výrobe mliečnych
výrobkov.
Mlieko a mliečne výrobky, ovocie a zelenina alebo výrobky z nich sú poskytované deťom mimo bežnej
prípravy jedál v stravovacích zariadeniach.
Zoznam oprávnených mliečnych výrobkov:
Neochutené mliečne výrobky:

-

konzumné mlieko a jeho bezlaktózové variácie;
syr, tvaroh, jogurt a iné fermentované alebo acidofilné mliečne výrobky bez
pridaných ochucujúcich látok, ovocia, orechov alebo kakaa;

Ochutené mliečne výrobky s min. obsahom 90 % mliečnej zložky:

-

Fermentované mliečne výrobky neobsahujúce ovocnú šťavu
Fermentované mliečne výrobky obsahujúce ovocnú šťavu, prírodne ochutené alebo
-neochutené
Mliečne nápoje obsahujúce kakao, ovocnú šťavu alebo prírodne ochutené

Ochutené mliečne výrobky s min. obsahom 75 % mliečnej zložky:

-

Fermentované alebo nefermentované mliečne výrobky obsahujúce ovocie,
prírodné ochutené alebo neochutené
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Zoznam oprávneného ovocia, zeleniny a výrobkov z nich:
Ovocie:

-

jablko, hruška, broskyňa, marhuľa, slivka čerešňa, jahody, ríbezle, maliny, čučoriedky

Zelenina:

-

rajčiak, paprika, reďkovka, kaleráb, mrkva, hrášok zelený – nelúpaný

Výrobky z nich:

-

ovocné a zeleninové šťavy 100 %, ovocné pyré, sušené jablkové lupienky

Sprievodné opatrenia predstavujú:

-

-

ochutnávky mliečnych výrobkov alebo ovocia a zeleniny;
exkurzie do ovocných sadov, k pestovateľom zeleniny a k chovom hospodárskych
zvierat, v ktorých sa produkuje mlieko; exkurzie do podnikov, v ktorých sa vykonáva
spracovanie mlieka, alebo exkurzie do podnikov, v ktorých sa vykonáva spracovanie
ovocia a zeleniny;
vzdelávacie aktivity súvisiace s cieľmi školského programu;
súťaže propagujúce spotrebu mliečnych výrobkov alebo spotrebu ovocia a zeleniny;
výsadbu a údržbu vo vonkajších priestoroch školy.

Propagácia školského programu predstavuje:

-

-

informovanie širokej verejnosti o školskom programe vo forme plagátu,
informačných kampaní prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania,
elektronickej komunikácie tlače a podobných komunikačných prostriedkov;
informačné stretnutia, konferencie, semináre a pracovné semináre venované
informovaniu širokej verejnosti a podobné podujatia;
informačné a propagačné materiály, ako sú listy brožúry, drobné predmety a
podobne.

Podpora na informačné a propagačné akcie na podporu poľnohospodárskych výrobkov na
vnútornom trhu a v tretích krajinách:
Výzvu na predkladanie návrhov pre jednoduché a kombinované programy na rok 2019 v rámci
informačných a propagačných akcií týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňovaných na
vnútornom trhu a v tretích krajinách v súlade s NEPaR (EÚ) č. 1144/2014 platobná agentúra zverejnila
na svojej webovej stránke začiatkom februára 2019.
V roku 2019 sa programy na propagáciu budú zameriavať predovšetkým na trhy mimo EÚ s najvyšším
potenciálom rastu.
Európska komisia prijala rozhodnutím zo dňa 14. novembra 2018 pracovný program pre propagačnú
politiku na rok 2019 s prílohou I, v rámci ktorého sa má na programy určené na spolufinancovanie z
prostriedkov EÚ poskytnúť 201,1 milióna EUR.
Cieľom akcii je:
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-

zvýšiť konkurencieschopnosť poľnohospodárskeho sektora Únie a tým zabezpečiť
väčšiu rovnosť súťažných podmienok na vnútornom trhu a v tretích krajinách;
zvýšiť informovanosť o prednostiach poľnohospodárskych výrobkov Únie a vysokých
normách pre výrobné metódy v Únii;
zvýšiť konkurencieschopnosť a spotrebu poľnohospodárskych výrobkov a určitých
potravinárskych výrobkov Únie a zvýšiť ich profil v rámci Únie i mimo nej;
zvýšiť informovanosť o systémoch kvality Únie a ich uznávanie;
zvýšiť trhový podiel poľnohospodárskych výrobkov a určitých potravinárskych
výrobkov Únie s osobitným zameraním na trhy tretích krajín s najvyšším potenciálom
rastu

Cieľová skupina podpory:

-

spotrebitelia
odborná verejnosť

Oprávnení žiadatelia:

-

-

odborové alebo medziodborové organizácie so sídlom v členskom štáte a najmä
medziodvetvové organizácie a skupiny uvedené v čl. 3 bode 2 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012;
organizácie výrobcov alebo združenia organizácií výrobcov, ktoré sú uznané členským
štátom;
subjekty agropotravinárskeho sektora, ktorých cieľom a činnosťou je poskytovanie
informácií o poľnohospodárskych výrobkoch a ich propagácia a ktoré boli dotknutým
členským štátom poverené

Trvanie programu:

-

1 až 3 roky

Zoznam oprávnených výrobkov na propagáciu:

-

pivo, víno, čokoláda a odvodené výrobky, chlieb, zákusky, koláče, cukrovinky, čajové
pečivo, nápoje vyrobené z rastlinných extraktov, cestoviny, soľ, horčica, lahôdková
kukurica, bavlna, liehoviny s chráneným zemepisným označením, produkty rybolovu
a akvakultúry, mliečne výrobky, výrobky z bravčového mäsa, živé zvieratá, zelenina
a ovocie, obilie a pod.

Intervencia mliečnych výrobkov, masla, mäsa a obilnín a súkromné skladovanie mliečnych
výrobkov, masla, mäsa:
Platobná agentúra má na svojej webovej stránke zverejnenú výzvu na predaj sušeného odstredeného
mlieka postupom verejného obstarávania spolu s lehotami na predkladanie ponúk v roku 2019
a zároveň výzvu na nákup sušeného odstredeného mlieka postupom verejného obstarávania spolu
s lehotami na predkladanie ponúk v roku 2019.
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Súčasne platobná agentúra disponuje v rámci verejnej intervencie a opatrenia intervenčné
skladovanie sušeného odstredeného mlieka množstvom 207 ton sušeného odstredeného mlieka v
celkovej hodnote 351 020 EUR (bez DPH), ktoré nakúpila v priebehu júna až septembra 2016.
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