
Program rozvoja vidieka SR 

2014 - 2020



Opatrenie 6

Rozvoj 

poľnohospodárskych podnikov 

a podnikateľskej činnosti



Podopatrenie 6.4

Podpora 

na investície do vytvárania 

a rozvoja nepoľnohospodárskych činností



Cieľ podopatrenia 6.4

- širší rozvoj podnikateľskej činnosti 

zabezpečí nové prac. príležitosti pre 

nezamestnaných (najmä mladých ľudí),

- podporí sa ekonom. rast, stabilizácia, 

posilnenie vidieckej ekonomiky, generovanie 
nových prac. miest.



Oprávnený žiadateľ 

FO / PO

vykonávajúce hospodársku činnosť
bez ohľadu na ich právny status 

a spôsob financovania



Oprávnený žiadateľ 

Pre oblasti 1 a 2!!!

Mikro podniky (do 10 zamestnancov) a malé podniky (do 50 
zamestnancov) vo vidieckych oblastiach:

- obhospodarujúce lesy rôznych   
subjektov

- podnikajúce v oblasti hospodárskeho  
chovu rýb (akvakultúry)  

- nepoľnohospodárske, nelesnícke,          
neakvakultúrne



Oprávnený žiadateľ

Pre oblasti 1 až 3!!!
Mikro a malé podniky (podpora od MAS) 
FO a PO podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.

FO a PO obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkr. vlastníkov, združení, cirkví a 
obcí...

FO a PO podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb (akvakultúry)

U všetkých subjektov podiel ročných tržieb/príjmov za predchádzajúci rok pred 
rokom podania ŽoNFP predstavuje min. 30%.



Oprávnené aktivity 

Oblasť 1 - investície  spojené s vidieckym    
cestovným ruchom a agroturistikou 

vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné 
činnosti, 
vytváranie podmienok na poskytovanie 
vzdelávania,
vytvorenie konferenčných priestorov.



Oprávnené aktivity 

Oblasť 1 - investície  spojené s vidieckym    

cestovným ruchom a agroturistikou 

Výstavba ubytov. zariadení, rekonštrukcia, modernizácia 

exist. ubyt. zariadení, aj nevyužitých objektov na ubyt. 

Zariadenie (kapacita od 5 do 30 lôžok) v nadväznosti na

vytvorenie, resp. modernizáciu areálu na rozvoj 

rekreačných a relaxačných činností.



Oprávnené aktivity 

Oblasť 1 - investície  spojené s vidieckym    
cestovným ruchom a agroturistikou

V prípade obhospodarovateľa lesa: 
- činnosť oprávnená s výnimkou budovania a obnovy občianskej a 
poznávacej infraštruktúry (náučné, turistické chodníky, cyklotrasy, 
odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové 
panely, info. tabule, turist. útulne, ohniská, odpadkové koše, 
schody, rebríky a pod.)



Oprávnené aktivity 

Oblasť 1 - investície  spojené s vidieckym    
cestovným ruchom a agroturistikou 

POČET PRAC. MIEST
- zvýšiť min. o 1 zamestnanca, min. na 2 roky, 
do 6 mes. od doby realizácie projektu.
(viď tab. Bodovacie kritérium)



Oprávnené aktivity 

Oblasť 2 - investície  spojené s    
poskytovaním služieb

CIEĽOVÁ SKUPINA:
- deti,
- seniori,
- občania so zníženou schopnosťou pohybu. 

Počet prac. miest súvisiacich s projektom 
zvýšiť min. o 1 zamestnanca, min. na 2 roky, do 6 mes.
od doby realizácie projektu.



Oprávnené aktivity 

Oblasť 2 - investície  spojené s poskytovaním     
služieb

- možnosť zamerať sa na hipoterapiu, animoterapiu, 
lesnú pedagogiku a i., ktoré prispievajú k 
rekonvalescencii, lepšiemu začleneniu do spol.
života, zvýšeniu motoriky cieľovej skupiny.



Oprávnené aktivity 

Oblasť 3  - investície  spojené so spracovaním a 
uvádzaním produktov na trh
ktorých výstup nespadá do prílohy I ZFEÚ
(príloha č. 3.6 k výzve o NFP SR 2014-2020)

vstupom môže byť aj produkt, ktorý nespadá do prílohy s 
výnimkou spracovania poľnohosp. produktov, kt. vstup 
spadá do prílohy a výstupom je energia z OZE, alebo 
produkt, kt. sa naďalej využíva na výrobu energie.



Oprávnené aktivity 

Oblasť 3  - investície  spojené so spracovaním a 
uvádzaním produktov na trh

V rámci OZE sú oprávnené za podmienky, že časť
energie prijímateľ podpory spotrebuje vo vlastnom
podniku. V prípade solárnej energie – pokryje
sprostredkovane aj časť jeho spotreby tepla, resp.
bude použitá aj na klimatizáciu.



Oprávnené aktivity 

Oblasť 3  - investície  spojené so spracovaním a uvádzaním produktov na 
trh

doplnková výroba nepoľnohospodárskeho, nelesného a neakvakultúrneho 
charakteru, aj predaj vlastných produktov tohto charakteru (aj zriadenie 
mobilných predajných miest),
predaj výrobkov/produktov iných poľnohospodárov/obhospodarovateľov 
lesa, akvakultúrnych podnikov za účelom ekonomického rozvoja daného 
územia,
tvorba a rozvoj aktivít/činností spojených s poskytovaním služieb ako 
skladovanie, logistika, doprava a zriaďovanie podnikateľských inkubátorov.



Oprávnené výdavky 

Hmotné a nehmotné investície v súlade s oprávnenými 
činnosťami.
V rámci oblasti/činnosti 3 nie sú oprávnené investície:
Súvisiace s  drevospracujúcim priemyslom: piliarska výroba, výroba 
nábytku a pod.

V prípade podnikov akvakultúry nie sú oprávnené investície do 
alternatívnych zdrojov príjmov, ako rybárska turistika....a pod.



Počet prac. miest súvisiacich s projektom zvýšiť 
min. o 1 zamestnanca, min. na 2 roky, do 6 mes. 
od doby realizácie projektu.



Časový harmonogram 

a miesto podania žiadosti:

• Dátum vyhlásenia výzvy:   ...............
• Dátum uzavretia výzvy:     ...............
• Miesto podania žiadosti:    ...............
• Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy podať max. 1 ŽoNFP
• počet žiadateľov z MAS: 3 (predpoklad)
• Výška príspevku:  25 000 €
• Intenzita pomoci :       45%



Oprávnené náklady

Dotácia:                                                  45%
Spolufinancovanie / vlastný vklad:  55%
Dotácia v EUR:                          25 000,00 € 
Spolufinancovanie v EUR:      30 555,56 € 
Oprávnené náklady spolu   55 555,56 € 



Oprávnené náklady



Podmienky oprávnenosti

Počiatočná investícia:
• založenie nového podniku:

- mikropodnik, malý podnik

• rozšírenie kapacity existujúceho podniku: 
- rozšírenie existujúcej kapacity min. o 25%

• diverzifikácia činnosti podniku na produkty alebo služby,  ktoré 
predtým neboli predmetom jeho činnosti:

- nový predmet činnosti : služby, výrobky



Podmienky oprávnenosti

Žiadateľ sa zaviaže zvýšiť počet pracovných miest:

1 zamestnanca!!! 

➢ minimálne na 2 roky a to najneskôr do 6 mesiacov od 
doby realizácie investície.



Povinné prílohy k žiadosti

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

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

• čestné vyhlásenie - konflikt záujmu,

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



Povinné prílohy k žiadosti

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

• výpis z živnostenského registra,

• výpis z registra pozemkových spoločenstiev 
vedeného príslušným obvodným lesným úradom, 



Povinné prílohy k žiadosti

• Riadna účtovná závierka žiadateľa za posledné 
a predposledné ukončené účtovné obdobie 
(fotokópie),

• Fotokópie – Daňové priznanie k dani z príjmov s  
Potvrdením o podaní daňového priznania za 
posledné a predposledné obdobie,



Povinné prílohy k žiadosti

• Potvrdenie daňového úradu - platiteľ nie je platcom DPH (nie staršie 
ako 3 mes.),

• Potvrdenia o vyrovnaných záväzkoch po lehote splatnosti (nie 
staršie ako 3 mes.):

a/daňový úrad  - žiadateľ nemá daňové nedoplatky
b/ colný úrad
c/ soc. poisťovňa za všetkých zamestnancov
d/ zdrav. poisťovne - všetky.



Povinné prílohy k žiadosti

• Potvrdenie prísl. súdu – nie je v likvidácii; nie je voči nemu 
vedené konkurzné konanie; nie je v konkurze (nie staršie ako 3 
mesiace),

• Potvrdenie inšpektorát práce – neporušil zákaz nelegálneho 
zamestnávania,

• Splátkový kalendár potvrdený veriteľom v prípade, ak má 
žiadateľ záväzky voči štátu po lehote splatnosti,



Povinné prílohy k žiadosti

Doklad preukazujúci vlastnícky, resp. iný právny vzťah oprávňujúci 
užívať predmet projektu,

Vyjadrenie orgánu štátnej správy ochrany prírody,

Vyjadrenie Odboru starostlivosti o životné prostredie, či projekt 
podlieha zisťovaciemu konaniu alebo  podlieha povinnému hodnoteniu  
podľa zákona č. 24/2006 Z. z.



Povinné prílohy k žiadosti

Projektová dokumentácia s rozpočtom (originál alebo úradne overená 
fotokópia),

Ohlásenie stavebnému úradu,

Právoplatné stavebné povolenie ,

Znalecký posudok a kúpnu zmluvu v prípade, kúpy nezastavaného a 
zastavaného pozemku za sumu nepresahujúcu 10 % celkových 
oprávnených nákladov na príslušnú operáciu (originál nie starší ako 3 
mesiace),



Povinné prílohy k žiadosti

Znalecký posudok a kúpnu zmluvu v prípade, kúpy stavieb za 
sumu nepresahujúcu 30 % celkových oprávnených nákladov na 
príslušnú operáciu (originál nie starší ako 3 mesiace),

Zmluva o vedení bankového účtu (fotokópia), 

Informácie a podklady, na základe ktorých bola určená 
predpokladaná hodnota zákazky  - v prípade ak žiadateľ do 
termínu podania ŽoNFP neukončil verejné obstarávanie na 
všetky zákazky týkajúce sa predmetu projektu



Povinné prílohy k žiadosti

V prípade ak do termínu podania ŽoNFP má žiadateľ na 
všetky zákazky týkajúce sa  predmetu projektu  ukončené 
verejné obstarávanie predkladá doklady z verejného 
obstarávania v závislosti na postupe verejného obstarávania, 

- každé uskutočnené verejné obstarávanie
samostatne!!!



Kritériá poskytnutia príspevku

- Realizácia - územie MAS.

- Bez nedoplatkov na všetkých druhoch poistenia.

- Nie je v likvidácii, konkurze, reštrukturalizácii.

- Vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom.



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 nemôže byť právoplatne odsúdený za trestný čin.



Kritériá poskytnutia príspevku

• Musí byť zabezpečená hospodárnosť, efektívnosť a 
účinnosť verejných prostriedkov.

• Investícia musí byť v súlade s normami   
EÚ a SR. 



Ďakujem za 

pozornosť


