Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
( na rok 2017)
Operačný program: Program rozvoja vidieka SR 2014 -2020
Riadiaci orgán/Poskytovateľ: MPRV SR/PPA
Verzia: 2

Priorita

Fokusová
oblasť

Opatrenie/ podopatrenie

1, 2, 4, 5

1a, 1b,
2a, 3a, 4c,
5c, 6a

Opatrenie 16: Spolupráca:
podopatrenie 16.3 Podpora
novovzniknutých klastrov

1, 2, 4, 5

1a, 1b,
2a, 3a, 4c,
5c, 6a

Opatrenie 16: Spolupráca:
podopatrenie 16.1 Zriadenie
a prevádzka operačných skupín EIP

4

4c

Opatrenie 4: podopatrenie 4.3
(vypracovanie a vykonanie projektov
pozemkových úprav)

6b

Opatrenie 19 podopatrenie 19.2
Podpora na vykonávanie operácií
v rámci stratégie miestneho rozvoja
vedeného komunitou

6

1,2,3,4,5,
6

1a,1c,2a,
2b,2c,3a,
3b,4a,4b,
4c,5c,5e,
6a, 6c

2

2a

2

2a

6

6b

Opatrenie 1: podopatrenie 1.1
Podpora na akcie odborného
vzdelávania a získavania zručností

Opatrenie 4: podopatrenie 4.1
Investície do poľnohospodárskych
podnikov, činnosť 3 Zlepšenie
využívania závlah
Opatrenie 6: podopatrenie 6.3
Podpora na začatie činnosti malých
poľnohospodárskych podnikov
Opatrenie 7: podopatrenie 7.4
Vytváranie, zlepšovanie alebo
rozširovanie miestnych služieb
vrátane voľného času a kultúry
a súvisiacej infraštruktúry

Oprávnení žiadatelia
( základná informácia)

Najmenej 5 subjektov, ktorých
spolupráca je medzi rôznymi aktérmi
v poľnohospodárstve, potravinovom
reťazci, v lesnom hospodárstve,
alebo v sektore cestovného ruchu a
rozvoji vidieka
Najmenej 3 subjekty, ktorých
spolupráca je medzi rôznymi aktérmi
v poľnohospodárstve, potravinovom
reťazci, v lesnom hospodárstve,
alebo v sektore cestovného ruchu a
rozvoji vidieka

Oprávnené
územie

Fond

Forma výzvy

Dátum
vyhlásenia
výzvy

Dátum uzavretia
výzvy

Indikatívna
výška
finančných
prostriedkov
určených na
výzvu (zdroje
EÚ)

Poskytovateľ

Výzva na predkladanie
projektových zámerov /
obsahových námetov

Dátum
vyhlásenia

Dátum
uzavretia

SR

EPFRV

Uzavretá

máj 2017

júl 2017

Nie je zatiaľ
určená

PPA

SR

EPFRV

Uzavretá

máj 2017

júl 2017

Nie je zatiaľ
určená

PPA

SR

EPFRV

Uzavretá

február 2017

marec 2017

Nie je zatiaľ
určená

PPA

SR

EPFRV

Uzavretá

Nie je zatiaľ
určená

PPA

február 2017
MPRV SR

apríl 2017
MPRV SR

právnické osoby s oficiálne
zaregistrovaným sídlom na území
Slovenskej republiky - poskytovatelia
služieb prenosu vedomostí a
zručností, pôsobiace v oblasti vedy,
výskumu a ďalšieho vzdelávania,
ktoré majú v predmete svojej činnosti
zapísané vzdelávacie aktivity alebo
poskytovanie informačných aktivít.

SR

EPFRV

Uzavretá

Nie je zatiaľ
určená

PPA

marec 2017
MPRV SR

apríl 2017
MPRV SR

FO a PO podnikajúce
v poľnohospodárskej prvovýrobe.

SR

EPFRV

Uzavretá

marec 2017

máj 2017

Nie je zatiaľ
určená

PPA

SR

EPFRV

Uzavretá

apríl 2017

jún 2017

Nie je zatiaľ
určená

PPA

SR

EPFRV

Uzavretá

marec 2017

apríl 2017

Nie je zatiaľ
určená

PPA

Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR a obce
verejno - súkromné partnerstvá ako
právnická osoba podľa zákona č.
83/1990 Zb. o združovaní občanov v
znení neskorších predpisov

Malý poľnohospodársky podnik –
SHR podnikajúci
v poľnohospodárskej prvovýrobe.
1. Obce vo vidieckych oblastiach
s počtom obyvateľov do 1 000
2. Združenia obcí s právnou
subjektivitou ( s priemerným
počtom obyvateľov do 1 000)

Poznámka: Harmonogram výziev na uvedené obdobie zmysle Systému riadenia PRV SR podlieha aktualizácii v prípade, ak dôjde k posunu vyhlásenia výzvy zaradenej v harmonograme o viac ako dva mesiace.

