FROM THE SPHERE OF SCIENCE
Informácia o príprave programu SAPARD a jeho imlepementácie
na Slovensku
Program SAPARD na Slovensku vychádzal z nariadenia Rady ES 1268/1999, ktoré poskytuje rámec podpory
v oblasti po¾nohospodárstva a rozvoja vidieka. Priority
programu SAPARD na Slovensku sa odvíjajú od hlavných potrieb Slovenska s dôrazom na acquis comunitaire. Dôleitým limitom pri tvorbe programu boli finanèné
prostriedky poskytnuté z fondov EÚ pre Slovensko.
Vzh¾adom k tomu, e Slovensko nepatrí medzi krajiny
ekonomicky výrazne závislé na po¾nohospodárstve
a po¾nohospodárstvo nie je dominantou náho hospodárstva, pre SAPARD bolo alokovaných cca.18 mil. euro
roène. Program SAPARD slúi predovetkým na prispôsobovanie sa Slovenska k európskym normám v oblasti
po¾nohospodárstva a rozvoja vidieka a vzh¾adom na finanèné monosti neriei irokú paletu problémov vidieka na Slovensku. Dôleitou súèasou predvstupového
programu je pripravi intitúcie na riadenie programu
a implementovanie programu. Dôleitou súèasou je zabezpeèenie korektného finanèného manamentu v predvstupovom období, prièom sa poèíta s monosou, e
vybudované intitúcie budú slúi po vstupe Slovenska
do EÚ na riadenie a implementovanie trukturálnych financovaných z fondov EÚ.
Slovenský program SAPARD bol pripravený v roku
1999 a prvá verzia bola predloená do Európskej komisie
(EK) v tomto roku. V priebehu roku 2000 bol konzultovaný pracovníkmi Európskej komisie, modifikovaný
a v jeseni 2000 bol program predloený do Výboru pre
po¾nohospodárske truktúry a rozvoj vidieka (STAR)
v Bruseli. Na zasadnutí dòa 24. 10. 2000 tento výbor slovenský plán jednomyse¾ne schválil. V ïalej procedúre
Rozhodnutím komisie è. C (2000)/3327 dòa 17. 11. 2000
bol Plán SR schválený.
Dôleitou súèasou pre implementáciu programu bola
príprava financovania programu. EK v spolupráci so Slovenskou republikou pripravila viacroènú finanènú dohodu, ktorú podpisovali obe strany. Dòa 26. marca 2001 bola
podpísaná viacroèná a roèná finanèná dohoda medzi
komisiou Európskych spoloèenstiev a Slovenskou republikou. Národný fond zriadený pri Ministerstve financií zodpovedá za finanèné toky z Bruselu na Slovensku.
Pre potreby implementácie programu a projektov bolo
nutné zriadi implementaèný a platobný orgán. Na Slovensku padlo rozhodnutie, e nebude súèasou ministerstva pôdohospodárstva a bola zriadená príspevková
organizácia Agentúra SAPARD, ktorá pracovala na príprave akreditácie od roku 2000 a získala akreditáciu v máji
2002.
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Plán rozvoja po¾nohospodárstva a vidieka SR
(Slovenská verzia programu SAPARD)
Plán rozvoja vidieka vypracovaný v roku 1999 sa prispôsobil poiadavke Európskej komisie, ktorá zdôrazòovala princíp koncentrácie opatrení, tzn. koncentrovanie
financií pod¾a urèitých zámerov a cie¾ov. Pôvodný plán
bol prepracovaný a zapracoval princíp koncentrácie a bol
obohatený o prioritu podporu ¾udských aktivít, ktoré by
mali by motorom pri implementácii programu SAPARD.
Smerovanie podpory v rámci Plánu rozvoja po¾nohospodárstva a vidieka SR je na základe príslunosti projektov k opatreniam v rámci priorít je nasledovné:
Priorita è. 1: Zlepenie po¾nohospodárskeho výrobného sektoru vrátane potravinárskeho
priemyslu
Opatrenie è. 1: Investície do po¾nohospodárskych
podnikov
Opatrenie è. 2: Zlepenie spracovania a predajnosti
po¾nohospodárskych výrobkov a produktov rybného hospodárstva
Opatrenie è. 3: Podpora zakladania odbytových organizácií výrobcov
Priorita è. 2: Trvalo udrate¾ný rozvoj vidieka
Opatrenie è. 4: Diverzifikaèné èinnosti vo vidieckom
priestore
Opatrenie è. 5: Lesné hospodárstvo
Opatrenie è. 6: Po¾nohospodárske výrobné postupy
smerujúce k ochrane ivotného prostredia a krajiny
Opatrenie è. 7: Pozemkové úpravy
Priorita è. 3: Rozvoj ¾udských aktivít
Opatrenie è. 8: Rozvoj ¾udských zdrojov
Opatrenie è. 9: Technická pomoc
Hlavným cie¾om programu SAPARD je podpori vytvorenie konkurencieschopného a výkonného agropotravinárskeho sektora, schopného plnohodnotne sa
zaèleni a pôsobi v spoloèenstve krajín EÚ v podmienkach rozvinutého multifunkèného po¾nohospodárstva,
udranie ekologicky a sociálne odôvodnenej miery po¾nohospodárskeho vyuívania domácich výrobných faktorov, a to aj v regionálnom poh¾ade, pri súèasnej podpore alternatívnych ekonomických aktivít, potrebných
pre zachovanie zamestnanosti vidieka a funkènosti vidieckeho osídlenia. Ide o podporu po¾nohospodárstva
na jednej strane a na druhej strane o podporu diverzifi-
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kaèných èinností vo vidieckom priestore s aspektom rozvoja vidieka.
Prvá priorita programu Zlepenie po¾nohospodárskeho výrobného sektoru vrátane potravinárskeho priemyslu sleduje zefektívòovanie po¾nohospodárskej
prvovýroby s dôrazom na welfare zvierat, ochranu ivotného prostredia, zlepenie truktúr spracovania produktov po¾nohospodárstva a rybného hospodárstva, distribúcie, kontroly akosti potravín a zakladanie skupín výrobcov. Podpory sú orientované na prispôsobovanie sa
výrobcov a spracovate¾ov na splnenie noriem EÚ
v rámci acquis communautaire a zvýenie kvality po¾nohospodárskych produktov a potravinárskych výrobkov.
V rámci podpory rozvoja po¾nohospodárskej prvovýroby bola podpora zameraná na sektor oviec, hydiny, zeleniny a ovocia a malotonánych rastlín. Zámerom prvého
opatrenia Investície do sektoru oviec je zachovanie
a vyuitie prírodného potenciálu krajiny a rieenie zamestnanosti v marginálnych regiónoch, dosiahnu súlad
s veterinárnymi poiadavkami a potravinového kódexu
kompatibilného s poiadavkami EÚ. Osobitná pozornos
je venovaná kvalite produktov z ovèieho mlieka. Opatrenie sleduje cie¾ zvýenia konkurencieschopnosti po¾nohospodárskych produktov a producentov. Podobný
zámer je v sektore hydina, kde sa javí dôleité dosiahnutie súladu s poiadavkami EÚ v sektore welfare zvierat
a zvýenie efektívnosti a konkurencieschopnosti producentov.
Cie¾om investície do sektoru ovocie, zelenina, malotonáne rastliny je podpori producentov ovocia, zeleniny,
malotonánych rastlín, zlepi skladovaciu a pozberovú
infratruktúru. Opatrenie by malo pomôc zvýi kvalitu
produktov.
Opatrenie Zlepenie spracovania a predajnosti po¾nohospodárskych produktov naväzuje na horeuvedené
opatrenia, kde sa poèíta pri spracovaní s tým, e základná surovina pre spracovanie bude kvalitná a pre ïalie
spracovanie je potrebné zabezpeèi kvalitnú technológiu
pre finalizáciu. Podpora odbytových organizácií výrobcov: pri malotonánych plodinách ide o inováciu manipulaèných hál, techniky pre suenie a balenie za dodrania základných podmienok hygieny a zlepenia kvality
produktov. Dlhodobým cie¾om je podpori konkurencieschopnos produktov a zlepi postavenie domácej produkcie na domácom a zahraniènom trhu.
Opatrenie Zlepenie spracovania a predajnosti po¾nohospodárskych produktov umoòuje priamu nadväznos
ïalích tátnych podpôr a investícií spoèívajúcich
v garancii bankových úverov, pôièiek, dotácií na úhradu èasti úrokov, ïalie formy priamej a nepriamej podpory exportu. Podpora z programu SAPARD smeruje na
obnovu a modernizáciu technológií a technologických
postupov s vyím stupòom spracovania oblasti mlieka,
mäsa, hydiny, ovocia, zeleniny a rýb.
Cie¾om opatrenia je zabezpeèenie ïalieho rozvoja
jednotlivých odvetví potravinárskeho priemyslu za ich
súèasného prispôsobovania sa legislatívnym a ekonomicko-hospodárskym podmienkam, ktoré sú platné
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v Európskej únii tak, aby podpora smerovala k zvýeniu
konkurencieschopnosti výroby potravín a naplòovania
acquis.
Podpora zakladania odbytových organizácií slúi pre
zlepenie konkurencieschopnosti provovýrobcov v po¾nohospodárstve. Opatrenie podporuje vznik, formovanie
a u¾ahèenie administratívnych operácií odbytovým organizáciám výrobcov poèas prvých piatich rokov èinnosti po dátume ich uznania v zmysle nariadenia komisie
è. 2759/1999. Odbytové organizácie výrobcov vznikajú za
úèelom spoloèného prispôsobenia výroby urèitej komodity alebo nieko¾kých príbuzných komodít, centralizácie
predaja a spoloèného umiestnenia na trhu. Koncentrujú
a pripravujú dodávky pre ve¾koodberate¾ov, pouívajú
spoloèné kvalitatívne poiadavky a môu lepie uspokoji poiadavky trhu.
V rámci priority Trvalourate¾ný rozvoj vidieka nosným opatrením je podpora diverzifikaèných èinností.
Základným zámerom opatrenia je zachovanie a zlepenie
ekonomických príleitosti a sociálnych podmienok vidieckeho obyvate¾stva formou poskytnutia podpory na
investície, ktoré vytvoria a udria pracovné miesta, projekty, ktoré napomôu zachovaniu kultúrnych tradíc vidieckeho obyvate¾stva a poskytnú priestor pre vytvorenie nových zdrojov príjmov.
K trvaloudrate¾nému rozvoju vidieka má prispie aj
opatrenie na rozvoj ekonomických ekologických funkcií
lesného hospodárstva vo vidieckych oblastiach. Zámerom opatrenia je zlepi a racionalizova lesnú výrobu
a marketing lesných produktov, zvýi produktivitu práce a redukova negatívne dopady na ivotné prostredie
spôsobené pouívaním zastaralej techniky v lesnom hospodárstve. Opatrenie tie motivuje netánych vlastníkov
lesov sa zdruova a spoloène obhospodarova lesy
èi podnika v oblasti lesného hospodárstva.
V rámci programu SAPARD je alokavaná aj podpora pre
vyuívanie po¾nohospodárskych výrobných postupov
smerujúcich k ochrane ivotného prostredia a krajiny,
ide o tzv. agroenvironmentálne schémy. Hlavným cie¾om
tohto opatrenia je získa dostatoèné skúsenosti pre prípravu a implementáciu agroenvironmentálnych programov. V predvstupovom období prostredníctvom piatich
pilotných projektov zlepi environmentálne ukazovatele vo vybraných oblastiach, realizova výuèbu manamentov a zvýi environmentálne povedomie. Celkovo
zníi antropický tlak na ivotné prostredie v týchto oblastiach, uchova a zvyova biodiverzitu po¾nohospodárskej krajiny, osobitne chráni významné ekosystémy,
ktoré zvyujú ekologickú stabilitu a biologickú rozmanitos, ohrozené druhy rastlín a ivoèíchov, zlepi ochranu krajiny (pôdy) pred degradaènými procesmi, najmä
eróziou. Zámerom je tie postupne revitalizova tradiènú
vidiecku krajinu, uchova, obnovi a zvýi jej ekologickú stabilitu realizáciou stabilizaèných prvkov v krajine.
Opatrenie napomôe podporova etrné spôsoby hospodárenia na územiach s vysokou prírodnou hodnotou
a zníi negatívny dopad intenzívneho po¾nohospodárstva na prostredie.
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V po¾nohospodárstve sú pozemkové úpravy dlhodobou prioritou, z tohto dôvodu je opatrenie zamerané na
tento problém dôleité implementova. Cie¾om pozemkových úprav je scelenie, oddelenie a iné úpravy pozemkov
vykonaných pre vlastníkov, ako aj usporiadanie uívacích pomerov. Vytvorením nového optimálneho priestorového usporiadania pozemkov, ktoré bude zoh¾adòova
nielen výmeru a kvalitu pozemkov jednotlivých vlastníkov, ale aj ekologickú stabilitu krajiny za pomoci aplikácie opatrení súvisiacich s vodohospodárskymi úpravami,
terénnymi úpravami, protierozívnymi opatreniami, ekologickými opatreniami s cie¾om vylepenia prevádzkových
pomerov v po¾nohospodárskej a lesnej výroby, celkové
ozdravenie krajiny a tým aj zlepenie ivotných podmienok vidieckeho obyvate¾stva. V SAPARDE sa bude riei sce¾ovanie, vytvorenie optimálnych tvarov pozemkov a ich vhodné umiestnenie, usporiadanie uívacích
pomerov a vytvorenie podmienok pre budovanie fariem,
implementáciu územného systému ekologickej stability,
rieenie protieróznych opatrení, sprístupnenie pozemkov
budovaním komunikácií, návrh spoloèných zariadení,
vytvorenie obnoveného mapového operátu  súboru geodetických informácií vo vektorovom tvare s digitálnym
výstupom a nového súboru popisných informácií.
Vzh¾adom na dôleitos vedomostnej úrovne iadate¾ov jednou z priorít programu SAPARD je rozvoj ¾udských zdrojov. Veobecným cie¾om opatrenia podpora
¾udských zdrojov je poskytnú subjektom pôsobiacim
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka potrebné znalosti, ako sa v prvom rade uchádza o prostriedky z programu SAPARD a potom ako zabezpeèi vypracovanie

a úspenú implementáciu týchto projektov. kolenia tie
poskytnú praktické znalosti a schopnosti pre vedenie
pôdohospodárskych podnikov a podnikate¾ské schopnosti, ktoré sa vyadujú pre úspené vypracovanie projektov schválených v rámci programu SAPARD, vrátane
marketingu, nových a zdokonalených výrobných metód,
financií, podnikate¾ský plán a pod.
Opatrenie technická pomoc je zamerané na podporu
intitucionálneho a administratívneho rámca programu.
Pre zabezpeèenie implementácie je potrebné uskutoèni
monitorovanie programu a doplnkové odborné túdie
a podpori èinnos monitorovacieho výboru a jeho pracovných skupín.
Vzh¾adom nato e Agentúre SAPARD bola udelená
èiastoèná akreditácia na opatrenia Investície do po¾nohospodárskych podnikov, Zlepenie spracovania
a predajnosti po¾nohospodárskych výrobkov a produktov rybného hospodárstva, Diverzifikaèné èinnosti vo
vidieckom priestore, Pozemkové úpravy, Lesné hospodárstvo, v druhej polovici roku 2002 bolo moné podáva prvé projekty. Do októbra 2002 bolo podaných 72
projektov, z ktorých bolo 14 schválených, na ostatných
projektoch sa pracuje. Vzh¾adom na zloitos prípravy
finanène nároèných projektov vyadujúcich hodnotenie
EJA a súhlas iných intitúcií sa predpokladá, e väèí
poèet projektov sa bude prijíma koncom roka 2002. Predpokladá sa, e do konca roka prebehne akreditácia zvyných opatrení programu a tým bude umonená plná
implementácia programu SAPARD sa Slovensku a nastane prílev väèieho poètu projektov.

PhDr. Iveta Námerová, Ministerstvo pôdohospodárstva, Odbor rozvoja vidieka a ivotného prostredia, Bratislava
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