19.05.2010, Zvolen, lesinsky@changenet.sk
Pripomienky Agro-eko fóra k navrhovaným zmenám Programu rozvoja vidieka 2007-2013 (PRV) – 1. Notifikácia 2010 v 8.písomnom
pripomienkovacom konaní
Členské organizácie Agro-eko fóra sa vyjadrili k návrhu MPSR o zmenách Programu rozvoja vidieka 2007-2013 (PRV), svojim stanoviskom niektoré návrhy
podporili iné, s odôvidnením zamietli. Nesúhlasíme s tým aby sa presunulo 10 mil. € z lesoenvironmetálnych platieb ale aby sa prestavili podmienky tak, aby
neštátnych vlastníkov lesa motivovali k ich využívaniu. Ďalej AEF nesúhlasí s presunom 5 mil. € z opatrenia Poradenstvo ale požadujeme využitie týchto
prostriedkov na vybudovanie nezávyslého a plošného poradenského systému v SR so zameraním na spôsoby hospodárenia s vyššou pridanou hodnotou, teda
ekologické poľnohospodárstvo a integrovaná produkcia. Plné znenie pripomienok AEF prikladáme v tabuľke nižšie.
Daniel Lešinský; CEPTA
koordinátor Agro-eko fóra
kontakt: tel. 0905581076; e-mail: lesinsky@changenet.sk

Por.
č.

Návrh na presun

1.

- z opatrenia 215
„ Platby za životné podmienky
zvierat“
do opatrenia 214
„Agroenvironmentálne platby“
10 000 000 €
(presun iba v rámci
konvergenčných regiónov)

Zdôvodnenie:

Očakávané dopady zmeny

Agro-eko fórum (AEF) – súhlas. Do riadneho stretnutia MV PRV
(17.6.2010) požadujeme vypracovať odôvodnený mechanizmus
prerozdelenia týchto 10 mil. € do navrhovaných 3och pod-opatrení
(Biotopy TTP, Biotopy vtáky a EP), kde by sme radi participovali hneď
od počiatku.

Uvedený presun nemá vplyv na zmenu
monitorovacích ukazovateľov opatrení „Platba
za životné podmienky zvierat“. Ukazovatele boli
doterajšou realizáciou splnené (prekročené).

Vzťah
medzi
zmenou a
NSP
Nemá vplyv
na
strategický
rámec NSP.

Pri stanovovaní cieľov pre opatrenie 215 sme vychádzali zo stavov
zvierat za rok 2006 a reálne možného počtu zapojenia subjektov do
daného opatrenia. Obdobie rokov 2007-2009 až po súčasnosť však bolo
poznamenané viacerými negatívnymi trendmi vývoja v chovoch zvierat
v SR. Negatívne ekonomické výsledky, vývoj trhu (ošípané, mlieko),
ekonomická kríza spôsobili zásadné zmeny v chovoch zvierat, a tie sa
premietli v ich likvidácii, resp. v znižovaní počtu. Zostávajúce finančné
prostriedky opatrenia 215 v objeme 10 mil. € navrhujeme presunúť do
opatrenia 214, v ktorom budú posilnené podopatrenia s environmentálne
najvyššou účinnosťou: „Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných
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Por.
č.

Návrh na presun

Zdôvodnenie:

Očakávané dopady zmeny

Vzťah
medzi
zmenou a
NSP

trávnych porastov“, „Ochrana biotopov vybraných druhov vtákov“
a „Ekologické poľnohospodárstvo“.
Na opatrenie 215 bolo doteraz umožnené oprávneným subjektom
predkladať žiadosti v rokoch 2007, 2008 a 2009. Na základe vykonaných
kontrol predložených žiadostí z rokov 2007 a 2008 bolo PPA
schválených 470 záväzkov v celkovom finančnom objeme 52,74 mil. €
v časovom plnení rokov 2008-2014. V roku 2009 bolo predložených 101
žiadostí so 120 záväzkami v celkovom finančnom objeme 18,7 mil. €
v časovom plnení rokov 2010-2015 (tieto žiadosti sú v štádiu
schvaľovania PPA). Celkový nárok na opatrenie 215 predstavuje čiastku
71,44 mil. € s ukončením financovania v roku 2015. Celková finančná
alokácia na toto opatrenie v PRV predstavuje 81,466 mil. €.
Doterajšou realizáciou opatrenia boli naplnené jeho ciele.
Počet subjektov dostávajúcich podporu – cieľ 560 – plnenie 571.
Počet záväzkov v rámci životných podmienok zvierat – cieľ 650 –
plnenie 764.
Vzhľadom na ukončenie financovania opatrenia 215 z PRV v roku 2015
(pravidlo n+2), neuvažujeme o podávaní ďalších žiadostí.
Aj pri presune finančných prostriedkov z opatrenia 215 v objeme 10 mil.
€ do opatrenia 214, ponechávame indikátory AEP v nezmenenej podobe.
Dôvodom je prepočet platieb v AEP pri vstupe do menovej únie kurzom
30,126 SKK/EUR, pričom pôvodne schválený program kalkuloval
s kurzom 32,4424 SKK/EUR. Posilnenie kurzu o 15%.
Pre opatrenie 214 evidujeme v roku 2009 pretlak počtu žiadostí nad
finančnými zdrojmi PRV aj pri navýšení tohto opatrenia z Recovery
package a Health Check. Posilnenie opatrenia čiastkou 10 mil. €
neumožní prijať všetky predložené žiadosti, ktoré 3-násobne prevyšujú
finančné zdroje, ale umožní ďalším subjektom realizovať podopatrenia
AEP s environmentálne vyššou účinnosťou.
2.

- z opatrenia 225
„Lesnícko-environmentálne
platby“
do opatrenia 226
„Obnova potenciálu lesného
hospodárstva a zavedenie

AEF - Nesúhlas – prípadné prevedenie prostriedkov z Lesoenvironmentálnych platieb podmieniť Analýzou príčin deklarovaného
nezáujmu neštátnych vlastníkov lesa opatrenie 225“Lesníckoenvironmentálne platby“(LEP), následne prijať úpravy v podmienkach
čerpania a až po týchto úpravách a nečerpaní prostriedkov navrhnúť
presun do iného opatrenia. (Optimálne už na najbližšom júnovom
riadnom stretnutí MV).
Dôvody nezáujmu spomínané nižšie (21 Natura území miesto 38

Cieľom navýšenia finančnej alokácie opatrenia
226 je finančne uspokojiť čo najviac
predložených projektov. Ich prostredníctvom sa
tak zrealizujú ozdravné opatrenia v lesoch
poškodených pôsobením biotických a
abiotických činiteľov a sprístupnia lesy s
vysokým a stredným stupňom ohrozenia
požiarmi. Posilní sa biodiverzita a ekologická

Nemá vplyv
na
strategický
rámec NSP.
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Por.
č.

Návrh na presun

Zdôvodnenie:

Očakávané dopady zmeny

preventívnych opatrení“:

a vypadnutie smrečín – 24%) nepovažujeme za zásadné pre nečerpanie
prostriedkov LEP, máme indície že nečerpanie je spôsobené zlým
nastavením opatrenia, nie kvôli skutočnému nezáujmu cieľovej skupiny.
Neštátny vlastníci lesa majú veľký záujem o dobre nastavené
kompenzácie v spojitosti s vyšším stupňom ochrany neštátnych lesov, ak
MPSR dokáže že nemajú, navrhovaný presun sa môže realizovať.

stabilita lesov a zlepšia sa ich verejnoprospešné
funkcie, zníži sa riziko pôdnej erózie, zvýši
absorpčný potenciál pôdy v lesoch. Posilnia sa
vodohospodárske funkcie lesov a zvýši ochrana
lesov pred požiarmi. Uskutočnenie
predmetného presunu finančných prostriedkov
umožní zvýšiť počet realizovaných projektov
resp. preventívnych aktivít o 60 a podporiť
približne o 12 tis. ha lesov viac ako bolo
pôvodne uvažované.

13 000 000 €
(presun iba v rámci
konvergenčných regiónov)

Opatrenie 225 bolo do PRV nastavené v súlade s podmienkami
nariadenia Rady (ES) č.1698/2005 podľa čl. 47: „Lesníckoenvironmentálne platby sa poskytujú na hektár lesa príjemcom, ktorí
dobrovoľne prijali lesnícko-environmentálne záväzky. Tieto záväzky
pokrývajú iba tie záväzky, ktoré presahujú rámec príslušných povinných
požiadaviek. Tieto záväzky sa spravidla prijmú na obdobie medzi piatimi
až siedmimi rokmi. Platby pokrývajú dodatočné náklady a stratu príjmu,
ktoré vyplývajú z prijatých záväzkov.“ Podpora sa poskytuje iba na lesy,
ktoré vlastnia súkromní vlastníci lesov alebo ich združenia, alebo obce
alebo ich združenia. V rámci tohto opatrenia boli v programe schválené
nasledovné podopatrenia:



Vzťah
medzi
zmenou a
NSP

Navrhovaný presun je plne v súhlase s cieľom
opatrenia 226.
Uvedený presun má vplyv na zmenu
monitorovacích ukazovateľov v opatrení 226
(pozri dole uvedený návrh na zmenu
monitorovacích ukazovateľov)

Zachovanie priaznivého stavu lesných biotopov
Ochrana vybraných druhov vtákov,

pričom stanovené podmienky podpory boli kompromisom požiadaviek
NGOs (v súčinnosti s DG Enviro) a pravidiel príslušného nariadenia ES.
Hospodárenie v lesoch SR je pre každý subjekt realizované v súlade so
schváleným Lesným hospodárskym plánom – predpísané činnosti
a zásahy do lesných porastov v decéniovom období. Do podopatrení
vstupujú subjekty s plochou, na ktorej budú v 5 ročnom záväzku
realizovať predpísané činnosti a zásahy, pričom však platba
v jednotlivých rokoch je poskytovaná len na príslušnú časť plochy, kde
bol zásah realizovaný, a pritom boli dodržané podmienky podpory (teda
nad rámec povinných požiadaviek).
Pri stanovovaní finančného rámca a spoločných monitorovacích
ukazovateľov tohto opatrenia v programe sme vychádzali z predpokladu,
že prakticky všetky subjekty nachádzajúce sa v územiach NATURA
2000 sa do opatrenia zapoja a takisto časť lesných území mimo Natura
2000 sa zapojí do podopatrenia „Zachovanie priaznivého stavu lesných
biotopov“.
O opatrenie 225 na základe rozboru doteraz podaných žiadostí prejavilo
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č.
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Zdôvodnenie:

Očakávané dopady zmeny

Vzťah
medzi
zmenou a
NSP

záujem podstatne menej žiadateľov, ako boli pôvodne kalkulované
finančné zdroje. V rokoch 2008 a 2009 evidovala PPA iba 80
oprávnených žiadostí s finančným nárokom 0,885 mil. EUR v rámci 5
ročných záväzkov. V roku 2010 sa predpokladá ďalších cca 75 žiadostí
s finančným nárokom necelých 1 mil. EUR, tento predpoklad podporilo
svojím listom tiež Združenie neštátnych vlastníkov lesov ako relevantný
zástupca oprávnených žiadateľov. Opatrenie napriek zníženej alokácii
zostane otvorené pre potenciálnych žiadateľov a na základe rozboru
umožní uvedené žiadosti plne uspokojiť. Z doteraz predložených žiadostí
a predpokladaného vývoja v roku 2010 však možno konštatovať, že
záujem o dané opatrenie je podstatne nižší (asi 10%).
Dôvody nízkeho čerpania opatrenia 225:
1. Realizácia obidvoch podopatrení opatrenia Lesnícko –
environmentálne platby je podmienená ich realizáciou na lesných
pozemkoch vo vyhlásených vtáčích územiach. Podopatrenie „Ochrana
biotopov vybraných druhov vtákov“ je možné realizovať len na
lesných pozemkoch vo vyhlásených vtáčích územiach.
Z navrhovaných 38 vtáčích území je vyhlásených len 21, z toho
väčšina v roku 2008-2009. Tento fakt negatívne ovplyvňuje možnosti
obhospodarovateľov lesa žiadať podporu z predmetného opatrenia.
2. Z možnosti realizovať podopatrenie „Zachovanie priaznivého stavu
lesných biotopov“ vo vzťahu k predpísaným podmienkam vypadli
smrečiny, ktoré tvoria cca 26% lesov Slovenska. Táto skutočnosť je
spôsobená celoplošným hynutím smrečín. Nevykonávajú sa obnovné,
ani výchovné ťažby, realizujú sa len náhodné ťažby súvisiace
s likvidáciou kalamitného dreva napadnutého podkôrnym hmyzom.
Dôvody potreby navýšenia opatrenia 226:
PRV bol vypracovávaný v rokoch 2005 a 2006 na 7 ročné obdobie.
Vzhľadom na následky klimatickej zmeny bolo veľmi problematické
prognózovať zmeny zdravotného stavu lesov SR. Z uvedeného dôvodu sa
počas platnosti programu ukázalo, že finančná čiastka, pôvodne
alokovaná na predmetné opatrenie, nepostačuje na financovanie
ozdravných opatrení v lesoch Slovenska. V rámci Slovenska došlo
v ostatných rokoch k výraznému nárastu poškodenia lesa pôsobením
abiotických a biotických činiteľov. Kým v roku 1990 náhodné ťažby
dosiahli 49,3%, v roku 2008 to bolo už 64,6%. Najviac sú poškodené
ihličnaté lesy, a to najmä smrečiny, kde dochádza k rozpadu lesných
ekosystémov v celých regiónoch Slovenska, a to najmä regiónu

4

Por.
č.

Návrh na presun

Zdôvodnenie:

Očakávané dopady zmeny

Vzťah
medzi
zmenou a
NSP

Vysokých Tatier, Nízkych Tatier, Spiša, Oravy a Kysúc. Podiel náhodnej
ťažby u ihličnatých drevín v roku 2008 dosiahol 87,5%, kým v roku 1990
bol len 66,2% . Táto skutočnosť je zrejmá i z toho, že roku 1998 sa po
prvýkrát v histórii stal podkôrny a drevokazný hmyz najvýznamnejším
škodlivým činiteľom na Slovensku, keď bolo napadnutých viac ako 3,6
mil. m3. Najviac poškodenou drevinou bol smrek s 99 % podielom. V
roku 2008 bolo silne poškodených, odumierajúcich a odumretých 35,0
tis. ha, čo predstavuje 8,5 % z výmery hodnotených smrečín. V roku
2009 bolo silne poškodených, odumierajúcich a odumretých 54,9 tis. ha,
čo predstavuje 9,1 % z výmery hodnotených smrečín. Z týchto dôvodov
obhospodarovatelia lesa uprednostnili príspevky na zabezpečenie obnovy
rozvrátených porastov a realizáciu projektov ozdravných a preventívnych
opatrení na úkor požiadaviek o príspevok z opatrenia Lesníckoenvironmentálne platby.
K 4.2.2010 sa v rámci opatrenia 226 eviduje 626 projektov s celkovou
požiadavkou na podporu z PRV vo výške 265 mil. EUR, z toho bolo
dosiaľ uzatvorených 268 zmlúv s príspevkom v celkovej výške 78 mil.
EUR verejných zdrojov, čo predstavuje 62% kontrahovania z celkových
limitov na opatrenie.
V zmysle prílohy č. 12 PRV, Záznamy z rokovaní, bodu 3. Záznam
z rokovania zástupcov Rady združení vlastníkov neštátnych lesov
Slovenska a MP SR k PRV je uvedené: „V prípade nečerpania
finančných prostriedkov v oblasti podpory kód 224 Platby v rámci
NATURA 2000 a 225 Lesnícko-environmentálne platby Ministerstvo
pôdohospodárstva SR garantuje realokáciu do opatrenia 226 Obnova
potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení.“
3.

- z opatrenia 1.7 (114)
“Využívanie poradenských
služieb“ 5 050 000 €
(z toho z cieľa Konvergencia
4 900 000 €
a z cieľa Ostatné oblasti 150 000
€)
a
- z opatrenia 3.5 (341)
“Získavanie zručností,

AEF – nesúhlasí s navrhovaným prevodom prostriedkov z opatrenia 1.7
„Využívanie poradenských služieb“ bez snahy prispôsobiť pravidlá
poradenstva potrebám praxe z nasledovných dôvodov: Slovensko nemá
vytvorený nezávislý, celoplošný poradenský systém so zameraním na
najlepšiu poľnohospodársku prax predovšetkým v integrovanej produkcii
(povinné minimum od roku 2013), takýto systém musí mať SR
vybudovaný už v roku 2013 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť
Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov).
Preto navrhujeme tieto prostriedky sústrediť na vytvorenie takéhoto
nezávyslého poradenského systému so zameraním na IP a ekologické
poľnohospodárstvo so všetkými podpornými a systémovými

Zvýšenie rozpočtu umožní vyhlásiť ďalšiu
výzvu na opatrenie 3.2 s cieľom podporiť čo
najviac projektov, aby sa tak mohlo dosiahnuť
stanovených cieľov/ukazovateľov v danom
opatrení. Na opatrenie 1.7. bolo alokovaných
dostatočné množstvo finančných prostriedkov,
aby boli finančne pokryté všetky predložené
oprávnené projekty, ako i na prípadné ďalšie
výzvy na toto opatrenie. Vzhľadom na veľmi
nízke percento aktuálneho kontrahovania RO je
presvedčený o lepšom zhodnotení týchto

Nemá vplyv
na NSP.
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Por.
č.

Návrh na presun

Zdôvodnenie:

Očakávané dopady zmeny

oživovanie a vykonávanie
stratégií“ 593 636 €
(z toho z cieľa Konvergencia
493 636 € a z cieľa Ostatné
oblasti 100 000 €)

mechanizmami – tomuto cieľu podmieniť aj nastavenie opatrenia.
Takýto systém je veľmi potrebný nie len kvôli legislatíve EÚ ale aj kvôli
praxi poľnohospodárskej produkcie v SR. Konzultácie by mali byť
vedené predovšetkým s UKSUPom a ostanými zainteresovanými
stranami, ktoré sú v problematike aktívne (OZ CEPTA,...). Do konca
roku 2010 je podľa nášho názoru reálne definovať podmienky za akých
by sa tieto prostriedky využili pre účel rozvoja poradenského systému
v SR a to predovšetkým v oblastiach produkcie s vysokou pridanou
hodnotou a do r. 2013 vytvoriť reálne fungujúci systém. Či bude stačiť na
jeho vybudovanie 5 mil. € odpovie až expertíza a jasné definovanie
funkcií, kompetencií a zodpovedností takéhoto poradenského systému.

nevyužitých (umŕtvených) financií v opatrení
3.2.

do opatrenia 3.2 (313) “Podpora
činností v oblasti cestovného
ruchu“
navýšenie spolu: 5 643 636 €
(5 050 000+593 636)
Zo sumy presúvanej z cieľa
Konvergencia jednotlivých
opatrení t.j. 4 900 000 + 493 636
= 5 393 636 € sa navýši
doterajší rozpočet pre časť B
Konvergencia o sumu 658 204 €,
zvyšok t.j. 4 735 432 € pôjde do
časti A Konvergencia.
Suma presúvaná z cieľa Ostatné
oblasti jednotlivých opatrení t.j
100 000+150 000= 250 000€
pôjde do časti A Ostatné oblasti

AEF - S prevodom ostávajúcich prostriedkov teda z opatrenia 3.5
“Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie stratégií“ (593 636 €)
do opatrenia 3.2 “Podpora činností v oblasti cestovného ruchu“
súhlasíme.
V rámci opatrenia 1.7 ku dňu 23.4.2010 PPA eviduje 756 predložených
projektov s požiadavkou na podporu z PRV v celkovej výške 1 254
746 €, čo predstavuje 9% z celkových limitov na opatrenie. Z toho bolo
uzatvorených 444 zmlúv vo výške 663 431 € z verejných zdrojov PRV,
čo predstavuje 4,9% kontrahovania z celkových limitov na opatrenie.
Zostávajúce projekty sú vyradené z dôvodu nekompletnosti žiadosti
z hľadiska požiadaviek na komplexnosť poskytnutého poradenstva.
Napriek zníženiu alokácie umožní zostávajúca alokácia viacnásobné
splnenie stanovených indikátorov tak v oblasti poľnohospodárstva aj
lesníctva, čo je dané mierou a výškou podpory v tomto opatrení.

Vzťah
medzi
zmenou a
NSP

Okrem priameho finančného posilnenia
opatrenia 3.2 (313) sa nepriamo vytvorili zdroje
pre toto opatrenie aj zvýšením počtu MAS
o štyri (z pôvodných plánovaných 25 na 29),
ktoré v slovenskom PRV realizujú svoje
stratégie prostredníctvom osi 3. Vo finančnom
vyjadrení pôjde o ďalšie cca 2 mil. EUR pre
projekty opatrenia 313. Uvedenými krokmi sa
podarí finančne obnoviť uvedené opatrenie, aby
sa mohla vyhlásiť ďalšia výzva na 3.2 časť
A berúc do úvahy aj skutočnosť, že pri
predchádzajúcej výzve bude vyradených cca
10% projektov a na základe skúseností zostane
5-10% prostriedkov nedočerpaných.
Uvedený presun má pozitívny vplyv na
monitorovacie ukazovatele opatrenia 313, vplyv
na opatrenie 341 je popísaný nižšie a nemá
negatívny vplyv na zostávajúce dotknuté
opatrenia.

Vzhľadom na ukončenie čerpania finančných prostriedkov z PRV na
opatrenie 4.1 (413)„Implementácia integrovaných stratégií rozvoja
územia“ a opatrenie 4.3 (431) „Chod MAS“, nepretrváva záujem o
opatrenie 3.5 (341), ktoré je tzv. predprípravou na partnerstvo MAS.
V rámci prvej modifikácie PRV boli z opatrenia 313 presunuté časti
finančných alokácií v prospech opatrení osi 1 za účelom jej posilnenia.
S cieľom vytvoriť priestor pre vypísanie novej výzvy pre opatrenie 313A
s adekvátnou alokáciou riadiaci orgán navrhuje vrátiť relevantnú časť
finančných prostriedkov do opatrenia 313 .
V rámci opatrenia 3.2 (313) evidujeme 101 uzatvorených zmlúv, čo je
len 38,6% z kontrahovania z limitov celkom. Výška verejných výdavkov
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Por.
č.

Návrh na presun

Zdôvodnenie:

Očakávané dopady zmeny

Vzťah
medzi
zmenou a
NSP

je 21 787 300 €. Z celkového počtu prijatých žiadostí v časti 313A, bolo
ku polovici apríla vyradených alebo navrhnutých na vyradenie 24
žiadostí (najmä z dôvodu nekompletnosti a neoprávnenosti) v celkovom
objeme príspevku do 2 mil. EUR. Pri predpoklade ďalšieho vyradenia
projektov (predpoklad PPA je min. 30 ďalších) a predpokladaného
nedočerpania sa uvedeným presunom vytvorí alokácia zodpovedajúca
prvej výzve.
Presunom alokácie do opatrenia 313B sa umožní úspešné ukončenie
prvej výzvy v rámci, ktorej bolo prijatých 22 projektov v objeme
príspevku 1804 tis. EUR, z čoho po hodnotení sú navrhnuté na vyradenie
2 žiadosti v objeme 323 771 EUR.
4.

V rámci osi 4:
- z opatrenia 4.3 (431) „Chod
miestnej akčnej skupiny“ do
opatrenia 4.1. (413)
„Implementácia integrovaných
stratégií rozvoja územia“:
6 528 745 €

AEF s navrhovaným prevodom súhlasí len v prípade, že MPSR vysvetlí
nemožnosť preformulovať podmienky opatrenia 4.3 tak aby sa mohli
prostriedky vyčerpať – vyvráti možnosť zdvihnúť „finančné stropy“, so
zároveň vyššou kvalitou práce, publicitou činnosti, ohodnotenia
miestnych akčných skupín (MAS). Tento bod požadujeme
prekonzultovať s VIPAou, Vidieckym parlamentom a zástupcami
existujúcich MASiek. Správu a výsledok (zmena podmienok 4.3) týchto
konzultácii predložiť na najbližšom MV PRV 2007-13.
Cieľom opatrenia 413 a 431 v SR bolo vytvorenie 27 MAS (15 MAS
bolo vybraných v rámci prvej výzvy na opatrenia 413 Implementácia
integrovaných stratégií rozvoja územia a 431 Chod MAS, zvyšných 12
MAS má byť vybraných v rámci druhej výzvy na uvedené opatrenia
v priebehu roku 2010). Výška NFP určená v rámci oboch opatrení pre 1
MAS je limitovaná finančnými stropmi, a preto by v rámci opatrenia 431
nebolo možné vyčerpať celú alokovanú čiastku podpory (určenú
v pôvodných indikatívnych finančných plánoch opatrenia) vo výške
18 631 460 EUR. Z uvedenej alokácie by zostalo nevyužitých 7 363 415
EUR verejných zdrojov.
Naopak v rámci opatrenia 413 by pôvodne alokované prostriedky
s najväčšou pravdepodobnosťou nepokrývali stanovený strop pre každú
MAS vo výške 2 086 684 EUR, spolu pre 27 MAS vo výške 56,34 mil.
EUR).
Vzhľadom na uvedené sa pôvodné alokácie podpory medzi obomi
opatreniami opätovne prepočítali a riadiaci orgán navrhuje finančné
presuny.

Navrhované finančné presuny umožnia
zefektívniť čerpanie podpory v rámci PRV
a zároveň umožnia aj podporiť väčší počet MAS
v SR. Pôsobenie väčšieho počtu MAS rozšíri
rozvoj daného regiónu systémom zdola nahor o
ďalšie oblasti Slovenska, čo bude mať pozitívny
dopad jednak na vyrovnávanie rozdielov medzi
regiónmi a jednak na zaktivizovanie miestneho
obyvateľstva podieľať sa na rozvoji svojho
regiónu.
Uvedený presun má vplyv na zmenu
monitorovacích ukazovateľov oboch opatrení
(viď dole uvedený návrh na zmenu
monitorovacích ukazovateľov).
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Por.
č.

Návrh na presun

Zdôvodnenie:

Očakávané dopady zmeny

Vzťah
medzi
zmenou a
NSP

Počet podporených MAS je preto stanovený na 29 MAS (v druhej výzve
bude vybraných o 2 MAS viac, ako sa pôvodne predpokladalo), v rámci
opatrenia 431 bola ponechaná alokácia zodpovedajúca súčinu počtu
MAS a stropu podpory stanoveného v rámci opatrenia 431 v celkovej
výške 12 102 715 EUR (spolu pre 29 MAS) a zvyšné prostriedky vo
výške 6 528 745 EUR boli presunuté do opatrenia 413, čím MP SR
dosiahlo, aby bolo aj na toto opatrenie alokovaných dostatok zdrojov pre
29 MAS (t.j. 60,6724 mil. EUR).

8

NÁVRH NA ZMENU MONITOROVACÍCH UKAZOVATEĽOV V NADVÄZNOSTI NA FINANČNÉ PRESUNY

Č.

1.

2.

PRV

Pôvodné znenie/charakter zmeny

Opatrenie 214:
Agro
environmentálne
platby
Spoločné
monitorovacie
ukazovatele EÚ sa
nemenia

-

Opatrenie 225:
Lesníckoenvironmentálne
platby (LEP)

AEF - Po požadovanej analýza
a zmene podmienok prispôsobiť aj
prípadnú zmenu indikátorov, nie
však v navrhovanom rozsahu.

Spoločné
monitorovacie
ukazovatele EÚ

Výstup:
Počet lesných podnikov poberajúcich
podporu – 3000
Počet hektárov lesa podporených
LEP – 500 tis.ha
z toho
– CHVU (79/409/EHS) – 235 tis.ha
– UEV (92/43/EHS) – 75 tis.ha
Počet párov vybraných druhov
vtákov /na ploche – 800/70 tis.ha
Plocha ochrany dutinových
hniezdičov a kurovitých vtákov 165 tis. ha
Počet zmlúv – 3000
Skutočná výmera lesa na ktorej sa
realizuje LEP – 310 tis.ha

Nové znenie

Zdôvodnenie zmeny

-

Zdôvodnenie ponechania
indikátorov AEP aj pri
presune finančných
prostriedkov z opatrenia
AW je nasledovné: Platby
pre opatrenie 214 (AEP)
boli vstupom do menovej
únie prepočítané
konverzným kurzom
(30,126), čo znamenalo
15 % posilnenie SKK
oproti stavu, keď bol
program schvaľovaný.

Výstup:
Počet lesných podnikov poberajúcich
podporu – 1400
Počet hektárov lesa podporených
LEP – 240 tis.ha
z toho
– CHVU (79/409/EHS) – 112 tis.ha
– UEV (92/43/EHS) – 36 tis.ha
Počet párov vybraných druhov
vtákov /na ploche – 380/3,3, tis.ha

Zmena vyplýva z rozboru
stavu daného
opatrenia, jeho reálneho
plnenia a navrhovaného
presunu finančnej
alokácie opatrenia (viď
hore uvedený „Návrh na
zmenu finančných
tabuliek“), ktorá
vyplynula
z implementácie daného
opatrenia.

Očakávané dopady
zmeny

Vzťah medzi
zmenou
a NSP

-

-

Nemá vplyv na
strategický
rámec NSP.

Plocha ochrany dutinových
hniezdičov a kurovitých vtákov 79 tis ha
Počet zmlúv – 1400
Skutočná výmera lesa na ktorej sa
realizuje LEP – 148 tis.ha
Výsledok:
Výmera úspešnej starostlivosti
o krajinu – 148 tis.ha
Zachovanie vysokej prírodnej
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Č.

3.

PRV

Opatrenie 226:
Obnova lesného
potenciálu
a zavedenie
preventívnych
opatrení
Spoločné
monitorovacie
ukazovatele EÚ

Pôvodné znenie/charakter zmeny

Nové znenie

Výsledok:
Výmera úspešnej starostlivosti
o krajinu – 310 tis.ha
Zachovanie vysokej prírodnej
hodnoty lesnej krajiny – 75 tis. ha

hodnoty lesnej krajiny – 36 tis. ha

Indikátor nemeniť, kvôli
navrhovanej zmene pravidiel LEP
a nerealizovaniu presunov.

Výstup:

Výstup:
Počet preventívnych aktivít/projektov
– 450
Podporovaná výmera zničených
lesov – 50 tisíc ha
Celkový objem investícií – 90 mil.
EUR

Počet preventívnych aktivít/projektov
– 510
Podporovaná výmera zničených
lesov – 62 tisíc ha
Celkový objem investícií 103 mil. EUR1
90 mil. EUR (pôvodná suma)
+ 13 mil. EUR z opatrenia 225

Zdôvodnenie zmeny

Očakávané dopady
zmeny

Vzťah medzi
zmenou
a NSP

Zmena súvisí so zvýšením
finančnej alokácie
opatrenia (viď hore
uvedený „Návrh na
zmenu finančných
tabuliek“), ktorá
vyplynula
z implementácie
dotknutých opatrení.

Nemá vplyv na
strategický
rámec NSP.

Zmena súvisí so zvýšením
finančnej alokácie
opatrenia (viď hore
uvedený „Návrh na
zmenu finančných
tabuliek“), ktorá
vyplynula
z implementácie
dotknutých opatrení.

Nemá vplyv na
strategický
rámec NSP.

Výsledok:
Výmera oblastí úspešnej
starostlivosti o krajinu – 62 tisíc ha

Výsledok:
Výmera oblastí úspešnej
starostlivosti o krajinu – 50 tisíc ha
4.

Opatrenie 313
Spoločné
monitorovacie
ukazovatele EÚ

Zmena prípustná až po vyriešení
navrhovaných úprav.
Výstup:
Počet podporených aktivít: 273
Celkový objem investícií v EUR:
46 446 502

Výstup:
Počet podporených aktivít: 350
Celkový objem investícií v EUR:
60 000 000
Výsledok:

Výsledok:

Počet turistických návštevníkov:
300 000

Počet turistických návštevníkov:
196 300

Hrubý počet vytvorených
pracovných miest: 200

Hrubý počet vytvorených
1

Uvedená suma 103 mil. EUR, ako aj hodnoty ostatných ukazovateľov nezahŕňajú finančnú alokáciu z Recovery package, tie sa sledujú v osobitnom stĺpci tabuľky „Spoločné monitorovacie
ukazovatele EÚ“.
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Č.

PRV

Pôvodné znenie/charakter zmeny

Nové znenie

Zdôvodnenie zmeny

Očakávané dopady
zmeny

Vzťah medzi
zmenou
a NSP

pracovných miest: 157
5.

6.

Opatrenie 3.5
„Získavanie
zručností“

Zmena prípustná až po vyriešení
navrhovaných úprav.

Spoločné
monitorovacie
ukazovatele EÚ

Výstup:

Opatrenie 413:
Implementácia
integrovaných
stratégií rozvoja
územia

Výstup:
Počet podporených verejnosúkromných partnerstiev: 14

Počet podporených verejnosúkromných partnerstiev: 20

Počet podporených MAS – 27
Počet obyvateľov v podporených
MAS – 350 000 obyvateľov

Zmena súvisí so znížením
finančnej alokácie
opatrenia (viď hore
uvedený „Návrh na
zmenu finančných
tabuliek“), ktorá
vyplynula
z implementácie
dotknutých opatrení
a zodpovedá reálnemu
stavu.
Počet podporených MAS
– 29
Počet obyvateľov
v podporených MAS –
450 000 obyvateľov

Spoločné
monitorovacie
ukazovatele EÚ
7.

Opatrenie 431: Chod
miestnej akčnej
skupiny
Spoločné
monitorovacie
ukazovatele EÚ

Počet účastníkov, ktorí úspešne
ukončili tréningovú aktivitu – 100

Počet účastníkov, ktorí
úspešne ukončili
tréningovú aktivitu -200

Zmena súvisí so
zvýšením finančnej
alokácie opatrenia (viď
horeuvedený „Návrh na
zmenu finančných
tabuliek“), ktorá
vyplynula
z implementácie
dotknutých opatrení.
Zmena súvisí so
zvýšením finančnej
alokácie opatrenia (viď
horeuvedený „Návrh na
zmenu finančných
tabuliek“), ktorá
vyplynula
z implementácie
dotknutých opatrení.
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