
Program rozvoja vidieka SR 

2014 - 2020



Investície do hmotného majetku 

časť 2A 
Investície do hmotného majetku prispievajúce k 
zlepšeniu konkurencieschopnosti, využívania vody a 
obnoviteľných zdrojov energie – OZE - v 
poľnohospodárstve

Opatrenie 4



Podpora na investície do 
poľnohospodárskych podnikov

Podopatrenie 4.1



Oblasti

Obl. č. 1: Špeciálna rastlinná výroba (ŠRV)
Investície: 
-výstavby, rekonštrukcie, modernizácie objektov ŠRV, aj príprava 
staveniska,
-do obstarania technického a technologického vybavenia ŠRV vrátane 
strojov a náradia slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na 
ochranu rastlín, priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a 
pozberovú úpravu,
-do objektov na využívanie geotermálnej energie na vykurovanie 
skleníkov a fóliovníkov a na vlastnú spotrebu v podniku vrátane 
súvisiacich investičných činnosti.



Oblasti

Obl. č. 2: Živočíšna výroba (ŽV)
Investície:
- do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov (ŽV) vrátane prípravy 
staveniska,
do obstarania technického a technologického vybavenia (ŽV) vrátane strojov 
a náradia slúžiacich aj na zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s 
krmivami a stelivami,
do zavádzania technológií na výrobu energie energetickou transformáciou 
biomasy vyprodukovanej primárne v rámci (ŽV) s doplnkovou funkciou 
biomasy vyprodukovanej na ostatnej poľnohospodárskej pôde (nevyužitej 
ornej i TTP) a odpadových druhov biomasy z poľnohospodárstva, vlastnej 
výroby potravinárskych výrobkov.



Oblasti

Oblasť č. 3: nie je súčasťou výzvy

- na túto oblasť budú zvlášť pripravené výzvy!!!!



Oblasti

Obl. č. 4: Zníženie záťaže na životné prostredie vrátane technológii na znižovanie 
emisií skleníkových plynov
Investície:
- do nových technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov v ustajnení 
hospodárskych zvierat v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality 
produkcie;
- do objektov a technológií na bezpečné uskladnenie a nakladanie s hospodárskymi 
hnojivami a inými vedľajšími produktmi vlastnej živočíšnej výroby (výstavba hnojísk, 
uskladňovacích nádrží alebo žúmp) v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom 
kvality produkcie;
- do uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v rastlinnej výrobe a do objektov, 
technológií a zariadení na bezpečné uskladnenie senáže a siláže v súvislosti rastom 
produkcie alebo rastom kvality produkcie



Oblasti

Oblasť č. 5: Skladovacie kapacity a pozberová úprava a oblasť 
odbytu

Investície:
- do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích 
kapacít a  pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým 
využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom 
do 2 MWt.



Oblasti

Oblasť č. 6: Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti 
s variabilnou aplikáciou organických a anorganických 
(priemyselných) hnojív a ostatných substrátov s cieľom 
zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a 
ochrany pred jej degradáciou



Oblasti

Oblasť č. 6: Zavádzanie inovatívnych technológií ...

Investície:
- do obstarania inovatívnej techniky, technológie a strojov s 
variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a 
ostatných substrátov do pôdy.



Oblasti

Oblasť č. 7:
Biomasa, založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných 
trvalých energetických plodín, investície súvisiace 
s energetickým využitím biomasy v spojitosti s investíciami 
v ostatných oblastiach



Oblasti

Oblasť č. 7: Biomasa, založenie porastov rýchlo rastúcich 
drevín... 

- k zvýšeniu efektívnosti výroby, k zvýšeniu produkcie alebo k 
zvýšeniu kvality výrobkov, resp. k pestovaniu nových 
produktov



Ciele opatrenia

• zlepšenie hospodárskeho výkonu, 
• uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie, 
• účel: zvýšenie účasti na trhu,
• zameranie: trh a poľnohospodárska diverzifikácia. 



Oprávnený žiadateľ

FO / PO

podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.

MAS OZ Ipeľ-Hont podporí:

• mikro podniky: do 10 zamestnancov
• malé podniky: do 50 zamestnancov

!!!



Oprávnené aktivity v skratke

Investície

• do zvýšenia produkcie / kvality v živočíšnej výrobe a 
špeciálnej rastlinnej výrobe 

• do geotermálnych vrtov a s tým súvisiacich investícií 

• do obstarania technického a technolog. vybavenia živočíšnej 
výroby a špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia



Oprávnené aktivity v skratke

Investície

do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích 
kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s 
energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. 
tepelným výkonom do 2 MWt (Mega Wat tepelný)



Oprávnené aktivity v skratke

Investície

Investície v súvislosti s využitím závlah, realizáciou investícií do 
existujúcich a nových závlahových systémov s cieľom ich 
výstavby, rekonštrukcie, modernizácie a efektívnejšieho 
nakladania so závlahovou vodou a energiou obmedzením ich 
strát, všetko zvýšiť produkciu a jej kvalitu.



Oprávnené aktivity v skratke

Investície

zavádzanie inovatívnych technológii v súvislosti s variabilnou 
aplikáciou organických a priemyselných hnojív do pôdy a 
ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych 
vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou



Oprávnené aktivity v skratke

Investície

- do zlepšenia odbytu

- do zníženia záťaže na životné prostredie vrátane technológii v 
súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie



Oprávnené aktivity v skratke

Investície

• na založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých 
energetických plodín na poľnohospodárskej pôde

• spojené s využitím biomasy z odpadu vzniknutého primárne 
zo živočíšnej výroby



Oprávnené aktivity

Žiadateľ sa zaviaže zvýšiť počet pracovných miest:
o 1 zamestnanca!!!

• min. na 2 roky

• najneskôr do 6 mesiacov od doby realizácie 
investície



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

45%
55%

dotácia vlastný vklad



Oprávnené výdavky

Investície:
- do dlhodobého hmotného majetku vrátane lízingu,
-na zlepšenie kvalitatívnych vlastností nehnuteľného 
dlhodobého majetku spojené s opisom činností,
-do dlhodobého hmotného majetku nakúpeného z 
druhej ruky vrátane jeho lízingu, len v prípade, že 
žiadateľom je mladý farmár z opatrenia 6.1 a v čase 
podania žiadosti vek majetku neprevýši 3 roky.



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 %



Podmienky oprávnenosti

• Splnenie kritérií (všeobecné a výberové)
• Investícia musí súvisieť s aktivitou, kde vstupný a 

výstupný produkt sa nachádza v „zozname 
produktov“ a zároveň zvyšujú celkovú výkonnosť a 
udržateľnosť podniku

• Projekty zamerané na obnoviteľné zdroje energie



Povinné prílohy k žiadosti

• formulár žiadosti - 1x tlač.forma (TF), 1x elektr.forma (EF) – pre oblasť 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

• tabuľková časť projektu – Excel :1x TF + 1x EF – pre oblasť 1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8

• čestné vyhlásenie - konflikt záujmu
pre oblasť 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

• Doklad o oprávnení podnikať:
- výpis z obchodného registra alebo
- osvedčenie / SHR

Pre oblasť 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8



Povinné prílohy k žiadosti

• riadna účtovná závierka/ posledné alebo predposledné obdobie 
len v prípade bod. kritéria č. 2 – pre oblasť 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

• Daňové priznanie a Potvrdenie o podaní daň. priznania za 
posledné alebo predposl. účtovné obdobie, len v prípade bod. 
kritéria č. 3 pre oblasť 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

• potvrdenie Daňový úrad - nie je platcom DPH (nie st. ako 3 
mesiace) – v príp..ak nie je platcom DPH a uplatňuje si DPH ako 
oprávnený výdavok
Pre oblasť 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8



Povinné prílohy k žiadosti

Potvrdenia o vyrovnaných záväzkoch po
lehote splatnosti – nie staršie ako 3 mesiace
/originál resp. úradne osvedčená fotokópia:

1. Daňový úrad - nemá  daňové nedoplatky
2. Príslušný colný úrad
3. Sociálna poisťovňa za všetk.  zamestnan.
4. Všetky zdrav. poisťovne
Pre oblasť 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8



Povinné prílohy k žiadosti

Potvrdenie - príslušný súd, žiadateľ:
• nie je v likvidácii;
• nie je voči nemu vedené konkurzné konanie;
• nie je v konkurze, v reštrukturalizácii
• nebol voči nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie

konkurzu pre nedostatok majetku (nie staršie ako 3
mesiace, originál, resp. overená fotokópia)

Pre oblasť  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8



Povinné prílohy k žiadosti

• potvrdenie Inšpektorát práce - neporušil  zákaz 
nelegálneho zamestnávania (nie staršie ako 3 mesiace), 
pre oblasť 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

• splátkový kalendár potvrdený veriteľom v prípade, ak 
má žiadateľ záväzky voči štátu po lehote splatnosti, 
pre oblasť 1, 2, 4, 5, 6,7, 8



Povinné prílohy k žiadosti

Doklad preukazujúci právny vzťah k predmetu:
1. list vlastníctva/ originál, nie starší ako 1 mesiac
2. Nájomná zmluva
3. Správcovská zmluva
4. Iná zmluva

Právny vzťah/ zmluvy podľa bodov 2.,3.,4. - uzavretá najmenej na
5 rokov + platný list vlastníctva prenajímateľa

Pre oblasť 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8



Povinné prílohy k žiadosti

• Vyjadrenie - Štátna správa ochrany prírody
- či sa predložený projekt dotýka alebo nedotýka záujmov

ochrany prírody a krajiny (originál alebo úradne overenú
fotokópiu) – netýka sa strojov a strojnotechnologického
vybavenia, pre oblasť 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

• Súhlasné stanovisko - Štátna správa ochrany prírody - ak sa
projekt dotýka záujmov ochrany prírody podľa č. 543/2002

Pre oblasť 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8



Povinné prílohy k žiadosti

• Vyjadrenie - Odbor starostlivosti o životné prostredie - ak projekt
podlieha zisťovaciemu konaniu alebo podlieha povinnému hodnoteniu
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov -
netýka sa strojov a špecializovaných vozidiel- pre oblasť 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,
EIA

• Rozhodnutie - Odbor starostlivosti o životné prostredie - zo zisťovacieho
konania alebo vyjadrenie k zmene činnosti, ak činnosť podlieha
povinnému hodnoteniu v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie – pre oblasť 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, EIA



Povinné prílohy k žiadosti

• Projektová dokumentácia s rozpočtom(originál, overená
fotokópia)
Pre oblasť 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

• Ohlásenie stavebného úradu vrátane písomného oznámenia
stavebného úradu – pri staveb. investíciách, že nemá námietky
voči predloženému stavebnému ohláseniu, spolu s jednoduchým
situačným výkresom osvedčeným stavebným úradom
a rozpočtom (originál alebo úradne osvedčená fotokópia). Pre
oblasť 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8



Povinné prílohy k žiadosti

• Stavebný úrad – právoplatné stavebné povolenie pri staveb.
investíciách (originál alebo úradne osvedčená fotokópia). Pre
oblasť 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

• Znalecký posudok, kúpna zmluva v príp. kúpy nezastav. a
zastavaného pozemku za sumu nepresahujúcu 10% celkových
oprávnených nákladov - CON - pre oblasť 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8



Povinné prílohy k žiadosti

Oznámenie o registrácii prevádzkovateľa v ekologickej
poľnohospodárskej výrobe:
predkladá na PPA, ak plánuje navýšenie podpory o 20%,
ak prevádzkuje ekologické poľnohospodárstvo - vydané
Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom
poľnohospodárskym, pre oblasť 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8



Povinné prílohy k žiadosti

Zmluva o vedení bankového účtu žiadateľa (fotokópia)
alebo potvrdenie banky pre oblasť 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

Osvedčenie – vykonáva činnosť ako SHR (vydáva príslušná
obec/mesto)

Dosiahnuté vzdelanie (žiadateľ) – overená kópia



Povinné prílohy k žiadosti

Informácie a podklady, na základe ktorých bola určená
predpokladaná hodnota zákazky (§ 5 ZVO) – ak žiadateľ do
termínu podania ŽoNFP neukončil verejné obstarávanie na
všetky zákazky týkajúce sa predmetu projektu
Pre oblasť 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8



Povinné prílohy k žiadosti

Doklady z verejného obstarávania v závislosti na postupe
verejného obstarávania – ak má žiadateľ na všetky zákazky
týkajúce sa predmetu projektu ukončené verejné obstarávanie
pre oblasť 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8



Povinné prílohy k žiadosti

Potvrdenie Národného poľnohospodárskeho
a potravinárskeho centra – Technický a skúšobný ústav
pôdohospodársky o inovatívnosti technológií, ktoré sú
predmetom predloženej ŽoNFP
len pre oblasť 6, 8



Povinné prílohy k žiadosti

Potvrdenie ÚPSVaR – o vedení min. 2 roky v evidencii
nezamestnaných počas posl. 3 rokov alebo na materskej,
rodičovskej dovolenke (pri tvorbe prac. miesta)



Kritériá poskytnutia príspevku

• realizácia : územie MAS,

• bez nedoplatkov na všetkých druhoch poistenia,

• nie je – v likvidácii, 
v konkurze,  
v reštrukturalizácii,

• vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom



Kritériá poskytnutia príspevku

Možnosť poskytnutia podpory: z jedného, resp. viacerých 
EŠIF, aj z iných nástrojov EÚ

Podmienka: v žiadosti na výdavkovú položku nebola
poskytnutá podpora z iného fondu alebo nástroja EÚ a SR, 
ani podpora z rovnakého fondu v rámci iného programu, 
ani podpora z rovnakého fondu v rámci toho istého 
programu, ani v rámci predchádzajúceho obdobia.



Kritériá poskytnutia príspevku

• Každá investičná operácia, ak sa na ňu vzťahuje zákon 
24/2006 Z.z. vopred posúdený vplyv na životné 
prostredie EIA,

• postupovať pri obstarávaní (tovarov, stav.prác, slžby) 
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších 
predpisov,

• zákaz konfliktu záujmov 292/2014 Z.z.,



Kritériá poskytnutia príspevku

• Žiadateľ, štatutárny orgán, žiadny člen štatutárneho 
orgánu, splnomocnenec neboli právoplatne odsúdený za 
trestný čin, 

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

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



Ďakujem 
za pozornosť


