
Príloha č. 1 k rozhodnutiu generálneho riaditeľa č.      88/2016 

 

V ý z v a 

o poskytnutie dotácie podľa Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. 660/2014-100 

o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve 

a rybnom hospodárstve 

___________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s Výnosom 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 

č. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom 

hospodárstve a rybnom hospodárstve (ďalej len „výnos“) a na základe schémy minimálnej pomoci 

na opeľovaciu činnosť včiel v znení Dodatku č. 1, zaregistrovanú pod evidenčným číslom DM-

15/2014 (ďalej len „schéma“)  

 

 

v y z ý v a 
 

oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie minimálnej pomoci v roku 2016 

(ďalej len „žiadosť“) 

 

v termíne od 16.11.2016 do 25.11.2016 
 

na podporné opatrenie 

 

Podpora na opeľovaciu činnosť včiel 

 

 

Žiadosti, ktoré nebudú obsahovať všetky povinné prílohy a nebudú podané po vyššie 

uvedenom termíne nebudú platobnou agentúrou akceptované. 

 

 

Žiadosti sa predkladajú osobne v čase od 7:00 – 16:00 hod. prostredníctvom formulára na 

adrese Pôdohospodárska platobná agentúra, Sekcia organizácie trhu a štátnej pomoci 

Trenčianska 55, 6. poschodie 815 26 Bratislava 

 

 

Povinnými prílohami k žiadosti sú prílohy uvedené v bode I. schémy. 

Aktuálna schéma minimálnej pomoci na opeľovaciu činnosť včiel v znení Dodatku č. 1 je 

zverejnená na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=347&id=10762 

 

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=347&id=10762


Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať na sekcii organizácie trhu a štátnej 

pomoci, odbor poľnohospodárskych komodít a štátnej pomoci, oddelenie štátnej pomoci 

Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave: 

kontakt:  

Mgr. Viktória Benešová      tel: 0918 612325 

Ing. Martina Rafajová PhD. tel: 0915762210 

 

 

 

V Bratislave, dňa 16.11.2016 

 

 

                Ing. Juraj Kožuch, PhD. 

generálny riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:  

 

1. Žiadosť o poskytnutie  minimálnej pomoci „Podpora na opeľovaciu činnosť včiel“ 

2. Usmernenie k vyplňovaniu žiadosti o poskytnutie minimálnej pomoci „Podpora na 

opeľovaciu činnosť včiel“ 

 

 

 


