
Program rozvoja vidieka SR 

2014 - 2020



Opatrenie 6

Rozvoj 

poľnohospodárskych podnikov 

a podnikateľskej činnosti



Podopatrenie 6.1

Pomoc na začatie 

podnikateľskej činnosti 

pre mladých poľnohospodárov



Ciele opatrenia

- posilnenie ekonomickej 
stability/životaschopnosti malých podnikov,

- zvýšenie efektivity všetkých výrobných faktorov,

- dosiahnuť nárast pridanej hodnoty podnikov v 
poľnohospodárstve, potravinárstve, lesníctve.



Mladý poľnohospodár (FO, PO)
- mikropodnik (do 10 zamestnancov),
- malý podnik (do 50 zamestnancov),
- na základe podnikateľského plánu/ zameranie na 
špeciálnu rastlinnú výrobu a/alebo živočíšnu výrobu

Výkon: podmienený sústavnou a samostatnou  
činnosťou pod vlastným menom, na  
vlastnú zodpovednosť

Oprávnený žiadateľ



Oprávnený žiadateľ

Účel podnikania: dosiahnutie zisku 
(hlavný zdroj príjmu)

Charakteristika žiadateľa: 
- nedovŕšil 40 rokov
- prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik 

(štatutár – jediný a najvyšší predstaviteľ podniku)



Profesijné zručnosti a schopnosti

ukončené minimálne stredoškolské 
vzdelanie v oblasti poľnohospodárstva, 
veterinárstva alebo potravinárstva

Oprávnený žiadateľ



Profesijné zručnosti a schopnosti
alebo absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho 
kurzu zameraného na poľnohospodárske  podnikanie v 
oblasti špecializovanej rastlinnej  výroby a živočíšnej 
výroby realizovaný prostredníctvom opatrenia 1 PRV 
SR 2014-2020 najneskôr do 24  mesiacov od podpisu 
zmluvy. 

Oprávnený žiadateľ



Sa zaviaže:
že počas nasledujúcich 3 rokov po schválení  žiadosti
zamestná na  trvalý pracovný  pomer na  celý úväzok 
(vrátane seba) 

2 zamestnancov!!!

Oprávnený žiadateľ



Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy podať max. 1 ŽONFP
Počet žiadateľov z MAS: 2
Výška príspevku: 50 000 €
Intenzita pomoci :    100 %
Vlastný vklad:               0%

Časový harmonogram 

a miesto podania žiadosti:



- smerujúce k realizácii podnikateľského plánu najneskôr 
do 9 mesiacov od dátumu podpisu Zmluvy o poskytnutí 
NFP, povinnosť deklarovať písomným oznámením 
adresovaným PPA na predpísanom tlačive

- podnikateľský plán musí byť zameraný na špeciálnu 
rastlinnú a/alebo živočíšnu výrobu

Oprávnené aktivity / rozsah a 

oprávnené činnosti



- výlučne náklady uvedené v podnikateľskom pláne,

- prijímateľ podpory nie je povinný preukazovať skutočný 
účel použitia NFP na jednotlivé typy nákladov, 
uvedených v podnikateľskom pláne.      

Oprávnené výdavky



- predloženie podnikateľského plánu, v ňom zadefinovať 
a následne dosiahnuť jeho splnením aspoň minimálnu hodnotu 
štandardného výstupu na jednotlivé komodity

- mladý poľnohospodár - predstaviteľ podniku 
s výrobným potenciálom od 8 000 € do 50 000 €

- splnenie všeobecných a výberových kritérií

Podmienky oprávnenosti



Žiadateľ bol počas posledných troch rokov
pred podaním žiadosti o NFP   minimálne 2
roky vedený v evidencii nezamestnaných
alebo na materskej, rodičovskej  dovolenke.

(viď bodovacie kritérium)

Podmienky oprávnenosti



Žiadateľ sa vo svojom podnikateľskom pláne 
resp. v žiadosti  zaviaže podnikať  v rámci 
ekologického poľnohospodárstva a zaregistrovať 
sa do ekologického poľnohospodárstva v rámci 
celej živočíšnej výroby a špecializovanej výroby

Podmienky oprávnenosti



Povinnosť registrácie  do registrácie ekologickej 
poľnohospodárskej výroby

- do 9 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy 
- trvá po celú dobu platnosti a účinnosti zmluvy o 
NFP

Podmienky oprávnenosti



Povinnosť registrácie

podľa zákona č. 189/2009 Z. z.
o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Podmienky oprávnenosti



- formulár žiadosti - 1x tlač.forma (TF), 1x elektr. 
forma (EF),

- tabuľková časť projektu – Excel :1x TF + 1x EF,

- podnikateľský plán : 1x TF, 1x EF,

Povinné prílohy k žiadosti



- čestné vyhlásenie - konflikt záujmu,

- výpis z obchodného registra, resp. iného 
príslušného registra,

- výpis z živnostenského registra, 

Povinné prílohy k žiadosti



- osvedčenie - vykonáva činnosť ako SHR – príslušný 
obecný alebo mestský úrad,

- potvrdenie Daňový úrad -nemá daňové nedoplatky 
(nie st. ako 3 mesiace),

- potvrdenie - príslušný colný úrad (nie st. ako 3 
mesiace),

Povinné prílohy k žiadosti



- potvrdenie - Sociálna poisťovňa za všetkých zamestnancov (nie staršie 
ako 3 mesiace)

- potvrdenie - všetky zdravotné poisťovne 
(nie staršie ako 3 mesiace)

- potvrdenie - príslušný súd, žiadateľ nie je v likvidácii; nie je voči nemu 
vedené konkurzné konanie; nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol 
voči nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok 
majetku(nie staršie ako 3 mesiace)

Povinné prílohy k žiadosti



Povinné prílohy k žiadosti

- potvrdenie - príslušný Inšpektorát práce, 
žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho 
zamestnávania (nie staršie ako 3 mesiace)

- splátkový kalendár potvrdený veriteľom v 
prípade, ak má žiadateľ záväzky voči štátu po 
lehote splatnosti



- potvrdenie - ÚPSVaR o vedení min. 2 roky v evidencii 
nezamestnaných počas posl. 3 rokov alebo na materskej 
alebo rodičovskej dovolenke

- overená kópia - dosiahnuté vzdelanie žiadateľa

- fotokópia zmluvy/ potvrdenie banky - o vedení 
bankového účtu

Povinné prílohy k žiadosti



- realizácia : územie MAS,

- bez nedoplatkov na všetkých druhoch poistenia,

- nie je – v likvidácii (netýka sa FO) 
v konkurze,  
v reštrukturalizácii,

- vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom,

Kritériá poskytnutia príspevku



Kritériá poskytnutia príspevku

- vopred posúdený vplyv na životné 
prostredie - EIA

- postupovať pri obstarávaní v súlade so 
zákonom č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších 
predpisov,

- zákaz konfliktu záujmov,



- Žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen 
štatutárneho orgánu, ani prokurista/osoba splnomocnená 
zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne 
odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania 
finančných záujmov EÚ, za trestný čin legalizácie príjmu 
z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania 
a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin 
machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Kritériá poskytnutia príspevku



Mladý poľnohospodár sa do 18 mesiacov od dňa
zahájenia realizácie podnikateľského plánu musí 
stať aktívnym poľnohospodárom v zmysle
ustanovení o priamych platbách (resp. výhradne 
u živočíšnej výroby splniť nižšie uvedenú 
podmienku), čo je povinný deklarovať písomným 
oznámením, adresovaným PPA na predpísanom 
tlačive

Kritériá poskytnutia príspevku



- musí byť zabezpečená hospodárnosť, 
efektívnosť a účinnosť verejných 
prostriedkov,

- investícia musí byť v súlade s normami   
EÚ a SR.

Kritériá poskytnutia príspevku



Ďakujem za pozornosť


