Určené: konečným prijímateľom pomoci

V Bratislave dňa 4.11.2015

podľa nariadenia vlády SR č. 107/2014 Z. z.

Obežník ZSV č. 15/2015
Informácia o doručení Rozhodnutia o schválení Žiadosti
o poskytnutie pomoci podľa NV 107/2014 Z. z. na podporný
rok 2015/2016
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou SR (ďalej len „PPA“) bolo Združeniu Slovenská
včela (ďalej len „ZSV“) doručené Rozhodnutie o schválení Žiadosti o poskytnutie pomoci na
podporný rok 2015/2016 v celkovej výške 1 097 820 €.
Suma požiadaviek včelárov a organizácií naplánovaných v Žiadostiach o poskytnutie pomoci
opätovne značne prevyšuje celkovú schválenú pomoc, preto treba brať na zreteľ, že koneční
prijímatelia pomoci nemusia dostať refundáciu podľa % úhrady stanovenej v nariadení vlády
SR č. 107/2014 Z. z., ale opatrenia budú značne krátené.
Z vyššie uvedených dôvodov sa dá očakávať prerozdelenie finančných prostriedkov podľa
nariadenia vlády SR č. 107/2014 Z. z. v podpornom roku 2015/2016 nasledovne:
(údaj „od“ vyjadruje informáciu, koľko finančných prostriedkov bude poskytnutých, pokiaľ budú na refundáciu
predložené všetky naplánované požiadavky v Žiadostiach o poskytnutie pomoci a údaj „do“ označuje maximálnu
možnú výšku podpory. V prípade nevyužitia naplánovaných finančných prostriedkov budú tieto presunuté do
prioritných opatrení a to: vzdelávanie (§ 3a) prednášky/semináre a § 3b) vedenie včelárskych krúžkov a § 3c)
organizovanie vzdelávacích programov), zdravotný stav včelstiev (§ 4 kontrola varroázy) a informatizácia).

1. § 3 NV SR č. 107/2014 Z. z. - Technická pomoc:
a) organizovanie prednášok a seminárov: od 130 do 166 eur
b) vedenie včelárskych krúžkov: od 300 do 650 eur
c) organizovanie vzdelávacích programov:
od 790 do 878 eur za jednodňový kurz
od 1 580 do 1 755 eur za viacdňový kurz
d) organizovanie výstav, súťaží, medzinárodných podujatí a exkurzií včelárskych
krúžkov na ukážkové včelnice v Slovenskej republike: od 36 % do 80 %
e) účasť zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích, odborných a prezentačných
podujatiach: od 63 % do 90 %
f) publikačná, osvetová a propagačná činnosť súvisiaca so včelárstvom: od 65 % do
71,17 %
g) nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky a zriadenie pripojenia k verejnej
elektronickej komunikačnej sieti a používanie verejnej elektronickej komunikačnej
služby pre včelárske združenia: od 18 % do 64,31 %
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h) koordinácia technickej pomoci a poradenstva na národnej úrovni pre administratívne
zabezpečenie Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva: od
85 % do 90 %
i) zabezpečenie technických pomôcok a zariadení
a skladovanie včelích produktov: od 6 % do 21,44 %

na

získavanie,

spracovanie

j) budovanie včelníc pri vysokej škole, na ktorej sa vyučuje včelárstvo ako samostatný
predmet, a pri strednej odbornej škole, na ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie
v samostatnom odbore včelárstvo: od 45 % do 70 %
k) budovanie ukážkových, pokusných a ekologických včelníc: od 40 % do 70 %
l) ochrana včelstiev pred voľne žijúcou zverou: od 7 % do 39,80 %
m) technické zariadenie regionálnej medárne: neboli predložené žiadne projekty
n) technické pomôcky pre včelárske krúžky: od 88 do 200 eur
2. § 4 NV SR č. 107/2014 Z. z. - Kontrola varroázy:
a) nákup liečebných alebo preventívnych prostriedkov a prípravkov na liečbu varroázy:
od 41 % do 45,01 % (z najnižšej cenovej ponuky a zo sumy podľa % úhrady na
konkrétne liečivá – údaje budú doplnené po vyhodnotení predložených cenových
ponúk dodávateľov veterinárnych prípravkov a liečiv)
b) aplikácia aerosólu alebo použitie iných technologických zariadení pri prevencii alebo
liečení varroázy:
od 0,35 do 0,50 eur/včelstvo
c) prehliadky včelstiev vykonané poverenými úradnými veterinárnymi lekármi alebo
poverenými úradnými veterinárnymi asistentmi:
od 0,57 do 0,66 eur/včelstvo
d) nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických
prostriedkov na liečenie varroázy:
od 8 % do 58,64 %
e) nákup prostriedkov na kontrolu invadovanosti včelstva roztočom Varroa destructor:
5%
3. § 5 NV SR č. 107/2014 Z.z. - Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev:
a) zariadenie na sezónny presun včelstiev:
od 5 % do 33,85 %
b) sezónny presun včelstiev na stanovištia, ktoré sú umiestnené mimo trvalých stanovíšť:
od 0,90 do 1,16 eur/koč. včelstvo
c) nákup zariadení na úpravu sezónneho stanovišťa včelstiev:
od 7 % do 21,44 %
d) vypracovanie a realizácia projektov na zlepšenie pastevných podmienok včelstiev
a signalizačnej služby kvitnutia nektárodajných rastlín:
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od 800 do 1 330 eur
e) nákup zariadenia na ochranu a signalizáciu proti krádežiam úľov a kočovných
zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu:
od 7 % do 30,01 %
4. § 6 NV SR č. 107/2014 Z.z. - Podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu
fyzikálno-chemických vlastností medu:
a) diagnostika rezíduí farmakologicky účinných látok a pesticídov v mede:
od 4 % do 4,70 %
b) analýzy medu v rámci súťaže o najlepší med a získanie súhlasu s používaním
ochrannej známky „SLOVENSKÝ MED SZV“ alebo „Slovenský med SVS Spolok
včelárov Slovenska“:
od 97 % do 100 %
c) analýzy medu v rámci medzinárodných súťaží:
od 28 % do 100 %
d) d) analýzy medu v rámci identifikácie falšovaného medu:
7%
5. § 7 NV SR č. 107/2014 Z.z. - Podpora obnovenia stavu včelstiev:
a) predaj včelích matiek slovenskej kranskej včely alebo rozširovanie včelích línií
testovaných na varroatoleranciu:
od 4 do 10 € (voľne spárená)/ od 4 do 15 € (ins.)
b) založenie a prevádzka testovacej stanice:
od 72 % do 80 %
c) nákup nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej
včely alebo na nákup novej úľovej zostavy na ich osadenie pre začínajúcich včelárov,
ktorí absolvovali vzdelávací program pre začínajúcich včelárov, alebo školu podľa § 3
ods. 1 písm. j):
od 19 % do 37,15 %
6. § 8 NV SR č. 107/2014 Z.z. - Pomoc na opatrenie „spolupráca
s riešiteľskou organizáciou“:
do 80 % v zmysle NV 107/2014 Z.z.
Podporu z Národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva môže konečný
prijímateľ pomoci čerpať, ak splní nižšie uvedené podmienky. Budú akceptované originálne
podklady predkladané prostredníctvom Slovenskej pošty. Podklady predložené e-mailom
a faxom nebudú akceptované. Pri predkladaní podkladov na refundáciu Vám odporúčame
využívanie možnosti zasielania prostredníctvom obálok obsahujúcich doručenku, kde sa Vám
po prijatí zásielky doručenka vráti a budete mať istotu, že Vaše podklady boli prevzaté
Sekretariátom ZSV.
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Aktuálny podporný rok trvá od 1. septembra 2015 do 31. júla 2016
Nasledujúci podporný rok 2016/2017 začína 1.augusta 2016 a trvá do 31. júla 2017.
Výplatný termín

Účtovné obdobie

Najneskorší termín pre
doručenie podkladov na
sekretariát ZSV (platí iba
pre opatrenia vykonané
v priebehu predchádzajúceho
mesiaca pred koncom
príslušného výplat. termínu –
ostatné podklady zasielať
priebežne)

I. výplatný termín

1.9.2015 až 31.5.2016

6.6.2016

II. výplatný termín

1.6.2016 až 31.7.2016

4.7.2016

Termínom pre doručenie podkladov na sekretariát je myslený dátum preukázateľného
doručenia Slovenskou poštou na adresu Združenie Slovenská včela, Svrčia 14, 840 00
Bratislava, nie dátum odoslania, ani doručenie e-mailom.
Opätovne zdôrazňujeme, že opatrenia vykonané do 31. mája 2016 v II. termíne
nepredkladajte na preplatenie, pretože nebude možná ich refundácia.
Podklady a akcie spadajúce do II. výplatného termínu zrealizované od 1. júna 2016
predkladajte priebežne, avšak najneskôr do 4. júla 2016 (dátum doručenia). Aktivity
vykonané po 4. júli 2016 zaslať hneď na druhý deň po ich realizácii (možnosť
oneskoreného zaslania sa týka len aktivít, ktoré ste mali naplánované v žiadosti
o schválenie pomoci na uvedené obdobie – prednášky/semináre, výstavy; ostatné
opatrenia doručte priebežne, najneskôr do termínu 4. júla 2016). Aktivity v termíne 23.
júla až 31. júla 2016 nevykonávať, nebudú akceptované na preplatenie, nakoľko nie je
možné zabezpečiť ich spracovanie tesne pred termínom na podanie žiadosti o vyplatenie
pomoci.
Z dôvodu vysokého stupňa chybovosti pri predkladaní podkladov na refundáciu
zdôrazňujeme, že pre aktivity vykonané/účtovné doklady vystavené od 1.9.2015, teda od
začiatku podporného roka 2015/2016, je nutné používať aktuálne prílohy Príručky pre
žiadateľa vydanej PPA – neaktuálne tlačivá nebude PPA vôbec akceptovať.
Je potrebné rovnako dodržiavať úplnosť všetkých povinných príloh, ktoré majú byť
súčasťou požiadavky o vyplatenie pomoci /viď „Prílohy predkladané prijímateľom pomoci“
pri každom opatrení v Príručke pre žiadateľa vydanej PPA /.
Čo sa týka dotácií podľa § 3 ods. 1 písm. g) nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky
upozorňujeme, že podporu v rámci uvedeného opatrenia môžu čerpať iba tie organizácie,
ktoré majú minimálne 15 členov vzhľadom k tomu, že táto technika má prioritne slúžiť na
vzdelávanie, kde je podmienkou minimálna účasť 15 včelárov (naďalej platí podmienka
poskytnutia pomoci na rovnaký druh zariadenia iba 1x/5rokov). Na refundáciu je možné
postúpiť len techniku a základný softvér pri nákupe.
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Upozorňujeme, že je nutné dodržať priebežné predkladanie podkladov v priebehu celého
podporného roka, t. j. podklady je potrebné predložiť na sekretariát ZSV najneskôr
do 1 mesiaca po vykonaní opatrenia/zrealizovaní nákupu (pokiaľ možno zaslať kompletné
podklady – v prípade úhrady bankovým prevodom je možné počkať na doručenie výpisu
z účtu a zaslať skompletizované podklady ihneď po doručení uvedeného dokladu o úhrade).
Príklad: Kľúč: podklady za prednášku vykonanú 1.11.2015 predložiť na sekretariát ZSV
najneskôr do 1.12.2015.
Pri opatreniach, kde je potrebný doklad o úhrade a platba bola uhradená bankovým prevodom,
treba predkladať kópiu výpisu z účtu. Príkaz na úhradu nie je postačujúcim dokladom
o úhrade, rovnako ani detail príkazu a detail obratu z internetbankingu. Majiteľom účtu,
z ktorého bola realizovaná úhrada, musí byť prijímateľ pomoci, ktorý žiada o dotáciu,
prípadne musí mať dispozičné právo k danému účtu, čo musí vedieť preukázať potvrdením od
banky.
Podklady za opatrenia zrealizované v priebehu mesiaca september 2015 predložiť
na sekretariát najneskôr do 14.11.2015, za ďalšie mesiace v zmysle vyššie uvedeného kľúča.
Toto opatrenie je nevyhnutné zaviesť z dôvodu umožnenia rovnomerného posudzovania
podkladov Pôdohospodárskou platobnou agentúrou SR.
Naďalej platí odporučenie o registrácii včelstiev v Centrálnom registri včelstiev (ďalej len
„CRV“), pokiaľ majú včelárske organizácie záujem o čerpanie finančných prostriedkov podľa
nariadenia vlády SR č. 107/2014 Z. z., nakoľko Pôdohospodárska platobná agentúra
v minulosti rozhodla o nepridelení dotácie subjektu, ktorý nebol registrovaný v CRV.
Kópie dokladov archivovať u včelárskej organizácie (ZO SZV/OZ ZSV a pod.) pre potrebu
včelárskych organizácií a kontrolných orgánov po dobu najmenej 5 rokov. Uchovávanie
a ochrana účtovnej dokumentácie sa riadi zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov.
Upozorňujeme, že prijímateľ pomoci nemôže požadovať pomoc na nákup na splátky.
Dôrazne žiadame prijímateľov pomoci, aby nepredkladali k preplateniu podklady
k požiadavkám, ktoré nemali zahrnuté v Žiadosti o schválenie pomoci odovzdávanej v júli
2015. Rovnako v prípade prekročenia plánovanej nákupnej ceny bude úhrada nákladov
krátená podľa výšky pomoci naplánovanej v predmetnej žiadosti. Upozorňujeme, že nie sú
možné ani žiadne zámeny v rámci jedného podopatrenia – napr. ak si jeden včelár
naplánoval požiadavku na medomet a nemôže nákup v priebehu aktuálneho podporného roka
zrealizovať, nie je možné nákup medometu, resp. iného zariadenia presunúť na iného člena
organizácie, ani zameniť za inú položku.
Budú akceptované len účtovné doklady vydané a aktivity zrealizované v termíne
aktuálneho podporného roka (upozorňujeme, že podstatným údajom pri účtovných
dokladoch je dátum uskutočnenia účtovného prípadu, pokiaľ nie je zhodný s dátumom
vystavenia účtovného dokladu), pričom je potrebné dodržať aj jednotlivé výplatné
termíny – nie je možné preplatenie nákladov spadajúcich do I. výplatného termínu v II.
výplatnom termíne.
Upozorňujeme prijímateľov pomoci, aby sa všetky platby, nákupy, akcie snažili uskutočniť
v rámci I. výplatného termínu. Vo vlastnom záujme predkladajte kompletné podklady hneď
po ich uskutočnení so všetkými povinnými prílohami, nenechávajte si objednávky ku
koncu výplatných termínov, môže sa stať, že podklady nestihnete včas predložiť na
sekretariát.
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V II. výplatnom termíne môžu byť požiadavky vybavené len do tej miery, koľko finančných
prostriedkov bude k dispozícii pre ročný program 2015/2016.
Z dôvodu rovnomernejšieho prerozdelenia finančných prostriedkov v I. a II. výplatnom
termíne budú organizácie pred koncom I. výplatného termínu požiadané o záväzné
aktualizovanie aktivít a nákupov, ktoré budú čerpať v II. výplatnom termíne od
1.6.2016, aby mohlo byť zabezpečené dodržanie schválených percentuálnych úhrad
uvedených na str. 1 až 3.
Žiadatelia/prijímatelia pomoci, ktorým sa poskytujú verejné finančné prostriedky,
zodpovedajú za hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami a sú povinní v zmysle
§ 19 zákona č. 523/2004 Z. z. pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť
a účinnosť ich použitia.
V záujme preukázania hospodárneho, efektívneho a účinného vynaloženia verejných
finančných prostriedkov PPA vyžaduje pri oprávnených výdavkov vyšších ako 10 000 eur
preukázanie minimalizovania nákladov na obstaranie tovarov a služieb. Primeranosť nákladov
preukáže žiadateľ zdôvodnením výberu dodávateľa k jednotlivým oprávneným výdavkom
a doložením troch cenových ponúk – týka sa všetkých opatrení nariadenia vlády SR
č. 107/2014 Z. z. Avšak aj pri výdavkoch do 10 000 eur musí byť konečný prijímateľ pomoci
schopný obratom preukázať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť vynaloženia verejných
finančných prostriedkov, nakoľko platobná agentúra môže posudzovať primeranosť výdavkov
na základe priemernej ceny daného výdavku na trhu, t.j. vyhradzuje si právo výšku výdavku
znížiť, ak sa cena daného výdavku výrazne odlišuje od priemernej ceny daného výdavku na
trhu. Odporúčame však prijímateľom pomoci, aby pri nákupoch vo vyššej nákupnej cene ako
približne 2 000 - 3 000 € vykonali prieskum trhu a pre vlastnú potrebu si vyžiadali 3 cenové
ponuky, aby v prípade potreby vedeli PPA preukázať hospodárne, efektívne a účinné
vynaloženie verejných finančných prostriedkov.
Upozorňujeme prijímateľov pomoci, že v prípade pokusu o podvod nebude prijímateľovi
pomoci vyplatená podpora v tomto podpornom roku a nebude mať nárok čerpať finančnú
podporu ani v nasledovných podporných rokoch.
Podrobnosti o podmienkach a limitoch čerpania podpory na jednotlivé opatrenia NV SR
č. 107/2014 sú uvedené v samostatnom Usmernení ZSV č. 1/2015 k predkladaniu požiadaviek
na čerpanie dotačných prostriedkov podľa nariadenia vlády SR č. 107/2014 Z. z.

Vo vlastnom záujme dodržiavajte všetky pokyny a dané termíny.

Ing. Ľudovít Gál
predseda ZSV
Prílohy:
1. Nariadenie vlády SR č. 107/2014 Z. z.
2. Príručka pre žiadateľa PPA pre poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení na
zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi na podporný
rok 2015/2016 s prílohami
3. Usmernenie ZSV č. 1/2015 k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných
prostriedkov
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