

OS 1
Kód a opatrenie PRV SR 2007 – 2013 
Príjemcovia finančnej podpory
Systém financovania
Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
111  Odborné vzdelávanie a informačné aktivity 
Subjekty – inštitúcie pôsobiace v oblasti vedy, výskumu a ďalšieho vzdelávania a v predmete svojej činnosti majú vzdelávacie aktivity alebo poskytovanie informačných aktivít (štátne, príspevkové, rozpočtové, verejno-právne a neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia, štátne podniky, profesijné komory – pôsobiace min. 12 mesiacov pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok).
Systém predfinancovania
systém refundácie (1)

114  Využívanie poradenských služieb poľnohospodármi a užívateľmi lesov
Fyzické a právnické osoby pôsobiace v poľnohospodárskej prvovýrobe a lesnom hospodárstve.
Systém refundácie

121  Modernizácia fariem
Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.
Systém refundácie

122  Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov 
Fyzické a právnické osoby poskytujúce služby v lesníctve a ťažbe dreva a 
fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkromných vlastníkov a ich združení, obce a ich združení alebo cirkvi.
Systém refundácie

123  Pridávanie hodnoty do produktov poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
V prípade spracovania poľnohospodárskych produktov:
Fyzické a právnické osoby (mikropodniky, malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby (okrem rybích produktov). Pre podniky, ktoré nie sú zahrnuté v článku 2 ods. 1 uvedeného odporúčania a majú menej než 750 zamestnancov alebo nižší obrat než 200 miliónov EUR, sa intenzita maximálnej pomoci znižuje na polovicu.

V prípade spracovania lesných produktov:
Fyzické a právnické osoby (mikropodniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkromných vlastníkov a ich združení, obcí a ich združení alebo cirkvi; alebo fyzické a právnické osoby (mikropodniky v zmysle odporúčania komisie 2003/361/ES) poskytujúce služby v lesníctve a ťažbe dreva.
Systém refundácie 

125  Skvalitnenie a rozvoj infraštruktúry súvisiacej s rozvojom a prispôsobovaním poľnohospodárstva a lesníctva 
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, odbor pozemkových úprav, krajské pozemkové úrady a obvodné pozemkové úrady.
Zálohová platba 
Systém refundácie (2)

141  Polosamozásobiteľské farmy
Polosamozásobiteľské farmy v procese reštrukturalizácie, ktoré boli nakontrahované z Plánu rozvoja vidieka SR 2004-2006
Paušálna platba

142  Podporovanie vzniku odbytových organizácií výrobcov
Odbytové organizácie výrobcov uznané príslušnou inštitúciou od začiatku do konca programového obdobia (1.1.2007-31.12.2013).
Paušálna platba
Príloha 8.1: Opatrenia PRV SR 2007 – 2013, príjemcovia a systémy financovania


Príloha 8.2 (pokračovanie 8.1)	
OS 2
Kód a opatrenie PRV SR 2007 – 2013
Príjemcovia finančnej podpory
Systém financovania
Skvalitnenie životného prostredia a vidieka
211  Znevýhodnené oblasti horské 
Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.
Priama podpora

212  Znevýhodnené oblasti iné
Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.
Priama podpora

213  Natura 2000 a Smernica o vodách
Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.
Priama podpora

214  Agroenvironmentálne platby
Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.
Priama podpora

215  Platby za životné podmienky zvierat
Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.
Priama podpora

221  Prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy
Vlastníci alebo nájomcovia  poľnohospodárskej  pôdy;
Združenia vlastníkov alebo nájomcov pôdy  s právnou subjektivitou (o podporu pre zabezpečenie vysadených porastov a stratu príjmu nemôžu požiadať verejné orgány)
Priama podpora

224  Natura 2000 – Lesná pôda
Súkromní vlastníci lesov, ich združenia/obecné lesy a ich združenia s právnou subjektivitou.
Priama podpora

225  Lesnícko-environmentálne platby
Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkromných vlastníkov a ich združení, obcí a ich združení, cirkvi.
Priama podpora

226  Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení
Fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkromných vlastníkov a ich združení, obcí a ich združení, cirkvi a štátu.
Systém refundácie
OS 3
Kód a opatrenie PRV SR 2007 – 2013
Príjemcovia finančnej podpory
Systém financovania
kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva
311  Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
Právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva, ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch predstavuje minimálne 30 %.
Systém refundácie

313  Podpora činností v oblasti  cestovného ruchu
Fyzické osoby (3) oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu. V prípade žiadateľov podnikajúcich v oblasti poľnohospodárstva ich podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch musí byť nižší ako 30%.
Právnické osoby (4) združujúce subjekty pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného ruchu.
Systém refundácie

321  Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Obce nezaradené do pólov rastu s výnimkou dohodnutého počtu obcí zahŕňajúcich rómske osídlenia, ktoré budú riešené v rámci Regionálneho operačného programu.
Zálohová platba
Systém refundácie (2)

322  Obnova a rozvoj dedín
Obce bez štatútu mesta nezaradené do pólov rastu s výnimkou dohodnutého počtu obcí zahŕňajúcich rómske osídlenia, ktoré budú riešené v rámci Regionálneho operačného programu.
Zálohová platba
Systém refundácie (2)

331  Odborné vzdelávanie a informovanie hospodárskych subjektov v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje os 3
Inštitúcie pôsobiace v oblasti vedy, výskumu a ďalšieho vzdelávania, ak v predmete svojej činnosti majú vzdelávacie aktivity alebo poskytovanie informačných aktivít(štátne, príspevkové, rozpočtové, verejno-právne a neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia, štátne podniky, profesijné komory – pôsobiace min. 12 mesiacov pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok).
Systém predfinancovania
systém refundácie (1)

341  Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie stratégií miestneho rozvoja
Verejno – súkromné partnerstvá
(partnerstvo verejného a súkromného sektora zastúpené nasledovnými subjektmi: občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby – zákon č. 213/1997 Z.z., záujmové združenie právnických osôb – § 20f - § 20j zákona č. 47/1992 Z.z., obce a súkromný sektor)
Systém refundácie

Príloha 8.3 (pokračovanie 8.2)
OS 4
Kód a opatrenie PRV SR 2007 – 2013
Príjemcovia
Systém financovania
realizácia prístupu leader
413  Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia
Oprávneným žiadateľom je Miestna akčná skupina (MAS) vybraná RO na implementáciu integrovanej stratégie rozvoja územia, ktorá musí mať právnu formu občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
	Príjemcovia pri projektoch v rámci integrovanej stratégie rozvoja územia (predkladatelia konečných projektov) sú v súlade s definovanými príjemcami podpory v rámci jednotlivých opatrení osi 3 PRV SR 2007 – 2013 a sú špecifikovaní v stratégii MAS.
	Príjemcovia aktivít obnovy a rozvoja obcí ako súčasť projektov realizovaných miestnymi akčnými skupinami, zahŕňajú aj obce, ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000.

Systém zhodný so systémom financovania stanoveného pre opatrenie osi 3, v rámci ktorého je realizovaný projekt v rámci integrovanej stratégie rozvoja územia

421  Vykonávanie projektov spolupráce
MAS, ktorá je vybraná RO na implementáciu Integrovanej stratégie rozvoja územia, má právnu formu: občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a spolupracuje minimálne s jedným ďalším partnerom v rámci projektu spolupráce.
Systém refundácie

431  Chod miestnej akčnej skupiny, získavanie zručností a animácia územia
MAS, ktorá je vybraná RO na implementáciu integrovanej stratégie rozvoja územia a ktorá musí mať právnu formu občianske združenie. 
Zálohová platba
Systém refundácie (2)
TP
Kód a operácia TP pre PRV SR 2007 – 2013
Príjemcovia
Systém financovania
Operácie technickej pomoci
511  Technická pomoc
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Pôdohospodárska platobná agentúra
Systém predfinancovania
Systém refundácie (5)

511  Národná sieť rozvoja vidieka
Inštitucionálny rámec Národnej siete rozvoja vidieka v rámci rozpočtu pre prevádzku siete a akčný plán siete
Systém refundácie
Poznámka:    (1) 	systém predfinancovania sa uplatňuje pri štátnych, príspevkových a rozpočtových organizáciách, pričom je možné kombinovať tento systém so systémom refundácie v závislosti od zmluvy s PA; ostatným subjektom sú prostriedky uhrádzané systémom refundácie.
(2) 	príjemca si pri predkladaní žiadosti o NFP zvolí systém financovania, a to buď systém refundácie počas celej doby trvania projektu, alebo systém zálohovej platby. Systém zálohovej platby pozostáva z troch etáp – etapa poskytnutia zálohovej platby, etapa refundácie a etapa zúčtovania zálohovej platby (viď. Kapitola 6.3), pričom pri opatrení 125 môže v rámci jedného projektu etapa refundácie predchádzať etape zálohovej platby. 
(3) 	v prípade ziskových investícií – rekonštrukcie, modernizácia, prestavba, vnútorné vybavenie, prístavba, výstavba a podobne.
(4) 	v prípade neziskových investícií – marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónu.
(5) 	operácie technickej pomoci sú financované systémom predfinancovania, s výnimkou oprávnených výdavkov na mzdové náklady, na zahraničné pracovné cesty a na špecifické prípady schválené ministrom pôdohospodárstva, ktoré sú financované systémom refundácie.

