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Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020  

so zameraním na územný rozvoj 



• Dňa 12. októbra 2011 Európska Komisia zverejnila balík 7 návrhov 

legislatívnych nariadení tvoriacich právny základ Spoločnej 

poľnohospodárskej politiky (SPP) do roku 2020. 

• Dňa 19. októbra 2011 bola predložená verzia návrhu nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá priamych 

platieb pre poľnohospodárov na základe podporných režimov v rámci 

SPP. 

• Z pohľadu Európskej Komisie je legislatívny návrh postavený tak, aby 

SPP rozhodujúcim spôsobom prispela k naplneniu stratégie Európa 2020 

s dôrazom na tri ciele - potravinovú bezpečnosť, udržateľné využívanie 

prírodných zdrojov vrátane klimatických opatrení a vyvážený územný 

rozvoj. 

• Zachováva sa štruktúra Spoločnej poľnohospodárskej politiky s 2 

piliermi:  Do I. piliera patria priame platby a trhové opatrenia na 

poskytovanie podpory základného ročného príjmu poľnohospodárom v 

EÚ a podpory v prípade špecifických narušení trhu a do II. piliera patrí 

podpora pre rozvoj vidieka. 

 

Vývoj Spoločnej poľnohospodárskej 

politiky po roku  2013 



Politika EÚ do roku 2020 

 
Spoločný strategický rámec (SSR)  

– pokrývajúci EPFRV, EFRR, ESF, Kohézny fond a EMFF, a odrážajúci stratégiu EÚ2020 prostredníctvom  

spoločných  tematických cieľov adresovaných kľúčovými činnosťami pre každý z fondov 

Zmluva o partnerstve  
– národný dokument vymedzujúci zamýšľané využitie fondov pre dosahovanie cieľov EÚ2020 

Politika rozvoja  

vidieka: EPFRV 
Ďalšie fondy v spoločnom strategickom rámci 

(EFRR, ESF, Kohézny fond a EMFF) 

Programy rozvoja vidieka 

Európska stratégia 2020 

Podpora 
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Podpora účinného 

 využívania zdrojov 

 a prechodu na  

nízko-uhlíkové  

a klíme odolné  

poľnohospodárstvo, 

 potravinárstvo 

 a lesníctvo 
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 znalostí a inovácií  

v oblasti  

poľnohospodárstva,  

lesníctva  

a vidieckych  

oblastí 
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Inovácie, životné prostredie a klimatické zmeny ako prierezové témy  



 

Rozvoj 

vidieka 

 Inteligentný rast: 

• 1. Výskum, vývoj a inovácie 

• 2. Prístup, využitie a kvalita 

informácií a IKT 

• 3. Zvýšenie 

konkurencieschopnosti 

malých a stredných 

podnikov 

(poľnohospodársky a 

rybársky sektor) 

 Inkluzívny rast: 

• 8. Podpora zamestnávania a 

mobility na pracovnom trhu 

• 9. Podpora sociálneho 

začleňovania a boja proti 

chudobe 

• 10. Investície do vzdelávania, 

zručností a celoživotného 

vzdelávania  

 Udržateľný rast: 

• 4. Podpora prechodu na nízko-uhlíkovú ekonomiku  

• 5. Podpora prispôsobovania sa klimatickým zmenám a    

       prevencia rizík 

• 6. Ochrana životného prostredia a podpora  

       účinnejšieho využívania zdrojov 

• 7. Podpora udržateľnej dopravy (len EFRR a KF) 

11. Zvýšenie a zabezpečenie efektívnosti verejnej administratívy  

  

3 ciele stratégie Európa 2020  

a 11 tematických cieľov SSR  



6 priorít pre politiku rozvoja vidieka 

5 

 

1. Prenos poznatkov v poľnohospodárstve a lesníctve (prierezová priorita) 

Ľudský kapitál a inteligentné sieťovanie v poľnohospodárstve & lesníctve;  

Inovácie, znalostná základňa v poľnohospodárstve a lesníctve 

Posilnenie väzieb medzi poľnohospodárstvom a lesníctvom /  výskumom a vývojom 

2. Konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, životaschopnosť fariem 

Reštrukturalizácia fariem, ktoré čelia hlavným štrukturálnym problémom 

Generačná obnova v poľnohospodárstve 

3. Organizácia potravinového reťazca, riadenie rizík v poľnohospodárstve 

Integrácia poľnohospodárskych prvovýrobcov do potravinového reťazca 

Podpora riadenia rizík v poľnohospodárstve 

4.  Zachovanie a posilnenie ekosystémov závislých od poľnohospodárstva  

      a lesníctva 

S ohľadom na: biodiverzitu/krajinu, vodu, obhospodarovanie pôd, sekvestrácia uhlíka 

5.  Účinnosť zdrojov & prechod na nízko-uhlíkové hospodárstvo v agro-

potravinárskom a lesníckom sektore 

Výroba obnoviteľnej energie v poľnohospodárstve a lesníctve 

Znižovanie oxidu uhličitého & emisií metánu z poľnohospodárstva 

6.  Tvorba pracovných miest & rozvoj vidieckych oblastí  

Diverzifikácia, podpora vytvárania malých podnikov a tvorba pracovných miest 

Posilnenie miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach (LEADER) 

Podpora a využitie IKT vo vidieckych oblastiach 



Metóda LEADER 
Ide o miestny rozvoj systémom zdola-nahor riadený miestnou 

akčnou skupinou (MAS) na základe vypracovanej integrovanej 

stratégie rozvoja územia (ISRÚ). 

 

Cieľom je podporovať obyvateľov vidieckych oblastí, aby na základe 

vzájomnej spolupráce na báze partnerstva prekonali problémy a potreby, 

ktorým vidiecke oblasti čelia, aby sa zamysleli nad dlhodobým 

potenciálom svojich oblastí a  implementovali spoločne vytvorené 

integrované, vysoko kvalitné a originálne stratégie udržateľného rozvoja 
daného územia.  

 

MAS – združenie zástupcov verejných a súkromných záujmov, 

pričom verejný sektor nedisponuje viac ako 49% hlasov.  

ISRÚ – obsahuje:  

• definíciu územia a obyvateľstva, ktoré pokrýva;  

• Analýzu potrieb a potenciálu oblasti vrátane analýzy SWOT;  

• Opis stratégie a jej cieľov;  

• Opis riadiacich a monitorovacich systémov;  

• Finančný plán vrátane alokácií z príslušných fondov SSR.  

 



 
7 hlavných znakov metódy LEADER 

1. Prístup zdola nahor - Aktívna účasť občanov žijúcich v danom území 

pri smerovaní a rozhodovaní o aktivitách, ktoré majú prispieť k integrovanému 

rozvoju územia. 

2. Miestne verejno-súkromné partnerstvá – „MAS“ - 

Úlohou MAS je identifikovať a realizovať stratégiu rozvoja územia. 

3. Stratégie miestneho rozvoja – Homogénne,spoločensky súdržné 

územie, ktoré má spoločné tradície, potreby a očakávania.  

4. Integrované a viacsektorové činnosti - Prístup založený na 

interakcii medzi subjektmi a projektmi z rozličných odvetví miestneho 

hospodárstva.  

5. Inovácie - Stimulačný a novátorsky prístup k rozvoju vidieckych oblastí.  

6. Spolupráca - Medziteritoriálna alebo nadnárodná spolupráca na 

spoločnom projekte.  

7. Vytváranie sietí – sieťovanie - Výmena skúseností a aktivity 



História  
Názov obdobie fondy Rozpočet 

EÚ 

Počet MAS 

LEADER I 1991 - 1993 EAGGF – 

príručka, 

ESF, ERDF 

450 mil. 217 

LEADER II 

 

1994 - 1995 

 

EAGGF– 

príručka, 

ESF, ERDF 

1,7 mld. 

 

821 

LEADER + 

 

2000 - 2006 EAGGF – 

príručka 

2,1 mld. 893 v EÚ15 

+ 250 v 6 ČŠ 

(2004 – 2006) 

Os 4 

LEADER 

V PRV  

 

2007 - 2013 EAFRD 5,5 mld. 

3 % až 6 % 

z EAFRD 

2 331 

(neukončený 

výber v BG a RO) 

„LEADER 

5“ 

 

2014 - 2020 EAFRD, ESF, 

ERDF, EMFF 

Návrh 5 % Výber musí byť 

ukončený v roku 

2015 



Legislatíva EÚ 

Všeobecné nariadenie:  
• SSR/2012, ktoré stanovuje spoločné ustanovenia pre 5 fondov: 

ERDF, ESF, KF, EPFRV a EFNRH 

• 11 priorít 

• Nový pojem multifinancovanie – hlavný fond v rámci stratégie 
miestneho rozvoja pre chod MAS, čo predstavuje 25 % z celkových 
verejných výdavkov na stratégiu 

• Čl. 28 – 31 o miestnom rozvoji riadenom komunitou (CLLD) 

 

Nariadenie pre rozvoj vidieka: 
• 6 priorít 

• LEADER ako v súčasnosti 

• Alokácia 5 % finančných prostriedkov z celkových verejných zdrojov 
na PRV 

• LEADER je povinným prvkom PRV pre všetky členské štáty 

• Čl. 42 – 45 o LEADER 



Financovanie metódy LEADER 

• 5 % z celkového rozpočtu na PRV 

• Multifinancovanie 

• Zaostrenie na inovatívne činnosti a prístup v 

miestnom rozvoji 

• Okrem klasických MAS by mali byť aj rybárske 

MAS tzv. FLAG financované cez EMFF 

• Celé programové obdobie 2014 – 2020 je 

zaostrené na výsledky, čo bude podmieňovať 

prísnejšie hodnotenie a monitoring. 

 



Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 

 

• jeho obsah vyplynie z konzultácií so sociálno-ekonomickými 
partnermi rezortu, analytickej časti programu, stanoviska 
nezávislého ex-ante hodnotiteľa, ako i zo strategických 
materiálov rezortu – Prípravná skupina pre PRV SR      
2014 – 2020 a jej podskupiny.  

 

Obsah programu tiež ovplyvnia rokovania v súvislosti s:  

• obsahom Partnerskej dohody SR 2014 – 2020, ktorej 
vypracovanie je v gescii MDVRR SR a ktorá bude zahŕňať 
priority SR v oblasti politiky súdržnosti, rozvoja vidieka a 
rybného hospodárstva tak, aby sa vzájomne dopĺňali;  

• Pozičným dokumentom EK k Partnerskej dohode. 



Dôležité odkazy 

 

 

www.land.gov.sk  

 

www.apa.sk  

 

http://ec.europa.eu/agriculture  

 

http://www.consilium.europa.eu  

 

http://enrd.ec.europa.eu/  

 

 

 

http://enrd.ec.europa.eu/


Ďakujem Vám za pozornosť! 

 

 


