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Termín predloženia žiadostí na všetky opatrenia:

11. 9. 2019 
VRÁTANE POVINNÝCH PRÍLOHA A UKONČENÉHO
VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA



4.1 Podpora na investície do
poľnohospodárskych podnikov



• Špeciálna rastlinná výroba

• Živočíšna výroba

• Zníženie záťaže na životné prostredie vrátane technológii na znižovanie emisií skleníkových plynov v
spojitosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie

• Zlepšenie odbytu

• Skladovacie kapacity a pozberová úprava

• 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



• Zlepšenie využívania závlah

• Založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín

• Investície spojené s využitím biomasy vyprodukovanej primárne v rámci živočíšnej
výroby s doplnkovou funkciou biomasy vyprodukovanej na ostatnej
poľnohospodárskej pôde (nevyužitej ornej i TTP) a odpadových druhov biomasy z
poľnohospodárstva, vlastnej výroby potravinárskych výrobkov

• Bližšie viď bod 2.3.2 výzvy

• Podporné aktivity



Výška pomoci od 3 000 EUR/projekt do 25 000 EUR/projekt

Výška alokácie: 75 000 EUR

Intenzita pomoci: 50 - 70 %
(v prípade mladých poľnohospodárov - len v prípade, že žiadateľ má v čase
predloženia ŽoNFP na túto výzvu schválený podnikateľský plán v rámci opatrenia 6.1
t.j. má rozhodnutie PPA o schválení podpory v rámci opatrenia 6.1)



Ukazovatele:

• Počet nových /zrekonštruovaných objektov pre poľnohospodársku výrobu a skladovacie kapacity

• Počet obstaraných technológií do poľnohospodárskej prvovýroby a skladovania

• Počet nových pásových zavlažovačov

• Počet nových širokozáberových zavlažovačov

• Počet nových objektov na priamy predaj

• Počet rekonštruovaných a modernizovaných objektov na priamy predaj

• Objem nových skladovacích kapacít v m3



• Objem rekonštruovaných a modernizovaných skladovacích kapacít v m3

• Uveďte vysadenú výmeru Jelša, topoľ, Vŕba

• Množstvo tepla vyrobené za kalendárny rok

• Množstvo elektriny vyrobenej za kalendárny rok

• Počet novovytvorených pracovných miest

• Výmera nových sadov, skleníkov na pestovanie ovocia a zeleniny, plantáží ovocia a chmeľníc,
nových vinohradov, zrekonštruovaných sadov, skleníkov na pestovanie ovocia a zeleniny

• Výmera zrekonštruovaných chmeľníc, vinohradov



Prílohy



• Dokument preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa nie staršie ako 3 mes. ku dňu 
predloženia ŽoNFP,

Osvedčenie, že žiadateľ vykonáva činnosť ako SHR,resp.potvrd.o tom, že stále vykonáva 
činnosť ako SHR nie staršieako 3 mes. ku dňu predlož. ŽoNFP,sken podpísaného 
listin.orig.alebo úradne over. fotokóp.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (ak 
relevantné).

• Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP, a to za 
každú osobu oprávnenú konať v mene žiadateľa, sken listinného originálu alebo 
úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvomITMS2014+)



• Projektová dokumentácia s rozpočtom – (overená stavebným úradom), originál alebo 
overená fotokópia, listinná forma

• Dokumentácia k VO v závislosti na postupe VO, využitie integračnej akcie „VO v ITMS2014+“, 
alebo sken originálu alebo úradne over.fotokóp.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v 
prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č. 8 k obstarávaniu)

• Stavebný rozpočet víťazného uchádzača vo formáte .xls prostredníctvom ITMS2014+, viď 
Príloha č. 8A

• Zoznam povinných príloh k verejnému obstarávaniu(Prílohu č. 15A), sken listinného originálu 
vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+. Žiadateľ predkladá len tú časť, ktorá sa 
vzťahuje na VO, ktoré vykonal



• Žiadosť o priame platby roku predchádzajúcom podaniu ŽoNFP, sken listinného
originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+

• Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+

• Predkladajú sa príslušné prílohy podľa zamerania projektu – včely, zvieratá ...... vo
formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+

• Tabuľková časť projektu – Kritériá ekonomickej životaschopnosti (Príloha č. 13B),
sken originálu vo formáte.pdf prostredníctvom ITMS2014+



• Účtovná závierka za posledný alebo predposledný účtovnýrok, (možnosť využitia 
integračnej akcie „Získanie informácie o účtovných závierkach“ v ITMS2014+)

• Vyhlásenie o veľkosti podniku (Príloha č. 16B),skenpodpísaného listinného originálu 
vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné

• Pracovná zmluva pri podávaní ŽoP, sken listinnéhooriginálu vo formáte .pdf
prostredníctvom ITMS2014+(predkladá sa, len v prípade podmienok v stratégii 
CLLDpríslušnej MAS)



• Potvrdenie o vyrovnaných záväzkoch - príslušný colný úrad nie staršie ako 3 mesiace ku dňu 
predloženia ŽoNFP sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvomITMS2014+

• Právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov10, (originál alebo úradne overená fotokópia), sken listinného originálu alebo 
úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvomITMS2014+

• Ohlásenie stavebnému úradu v zmysle § 57, zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov pri stavebných investíciách, prípadne určených technológiách (ak nie je potrebné 
stavebné povolenie), vrátane písomného oznámenia stavebného úradu, že nemá námietky 
voči predloženému stavebnému ohláseniu, spolu s jednoduchým situačným výkresom 
osvedčeným stavebným úradom a rozpočtom



• Vysporiadané  vlastnícke vzťahy alebo Nájomná zmluva/správcovská zmluva alebo 
iná zmluva uzavretá na obdobie najmenej päť rokov po predložení ŽoNFP

• Vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody či sa predložený 
projekt dotýka alebo nedotýka záujmov ochrany prírody a krajiny, sken listinného 
originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom 
ITMS2014+



6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja 
nepoľnohospodárskych činností 



• Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou

• Činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a
občania so zníženou schopnosťou pohybu

• Činnosti spojené so spracovaním a uvádzaním na trh produktov, ktorých výstup
spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ, vrátane využívania OZE

• Bližšie viď bod 2.3.3 výzvy

• Podporné aktivity



Výška pomoci od 3 000  EUR/projekt do 25 000 

EUR/projekt

Výška alokácie: 75 000 EUR

Intenzita pomoci: 45 %



Ukazovatele:

• Množstvo tepla vyrobené za kalendárny rok v zariadení na výrobu tepla

• Množstvo elektriny vyrobenej za kalendárny rok v zariadení na výrobu elektriny

• Počet novovytvorených pracovných miest projektom

• Celková ročná návštevnosť zariadenia

• Počet ubytovateľov poskytujúcich ubytovanie na súkromí

• Počet inovovaných produktov a procesov  v existujúcich podnikateľských subjektoch

• Počet spoločných produktov a projektov viac ako dvoch subjektov



• Počet zariadení cestovného ruchu s intervenciou do zariadení doplnkových služieb

• Počet vzniknutých formalizovaných dodávateľsko-odberateľských partnerstiev

• Počet nových služieb v cestovnom ruchu

• Počet zmodernizovaných objektov

• Počet prijímateľov na nevýrobné investície

• Počet užívateľov jednotlivých služieb



• Množstvo vyrobenej elektriny z obnoviteľných zdrojov energie odovzdanej do 
prenosovej alebo distribučnej sústavy za kalendárny rok

• Výstavba nových ubytovacích zariadení – kapacita lôžok

• Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení – kapacita lôžok

• Prestavba nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenia – kapacita lôžok

• Počet vytvorených predajných miest



Prílohy



• Dokument preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa nie staršie ako 3 mes. ku dňu 
predloženia ŽoNFP,

Osvedčenie, že žiadateľ vykonáva činnosť ako SHR,resp.potvrd.o tom, že stále vykonáva 
činnosť ako SHR nie staršieako 3 mes. ku dňu predlož. ŽoNFP,sken podpísaného 
listin.orig.alebo úradne over. fotokóp.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (ak 
relevantné).

• Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP, a to za 
každú osobu oprávnenú konať v mene žiadateľa, sken listinného originálu alebo 
úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvomITMS2014+)



• Projektová dokumentácia s rozpočtom – (overená stavebným úradom), originál alebo 
overená fotokópia, listinná forma

• Dokumentácia k VO v závislosti na postupe VO, využitie integračnej akcie „VO v ITMS2014+“, 
alebo sken originálu alebo úradne over.fotokóp.vo formáte .pdf prostred.ITMS2014+ (v 
prípade ak žiadateľ postupuje v zmysle Usmernenia PPA č. 8 k obstarávaniu)

• Stavebný rozpočet víťazného uchádzača vo formáte .xls prostredníctvom ITMS2014+, viď 
Príloha č. 8A

• Zoznam povinných príloh k verejnému obstarávaniu(Prílohu č. 15A), sken listinného originálu 
vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+. Žiadateľ predkladá len tú časť, ktorá sa 
vzťahuje na VO, ktoré vykonal



• Projekt realizácie, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+

• Stanovisko NPPC-TSUP Rovinka, že investície súvisiace s využívaním biomasy (vrátane 
drevnej) sú v súlade s kritériami udržateľného využitia biomasy v regiónoch Slovenska, sken
listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+

• Účtovná závierka za posledný alebo predposledný účtovnýrok, (možnosť využitia integračnej 
akcie „Získanie informácie o účtovných závierkach“ v ITMS2014+)

• Vyhlásenie o veľkosti podniku (Príloha č. 16B),skenpodpísaného listinného originálu vo 
formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (ak relevantné

• Pracovná zmluva pri podávaní ŽoP, sken listinnéhooriginálu vo formáte .pdf prostredníctvom 
ITMS2014+(predkladá sa, len v prípade podmienok v stratégii CLLDpríslušnej MAS)



• Potvrdenie o vyrovnaných záväzkoch - príslušný colný úrad nie staršie ako 3 mesiace ku dňu 
predloženia ŽoNFP sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvomITMS2014+

• Právoplatné stavebné povolenie v zmysle § 66 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov10, (originál alebo úradne overená fotokópia), sken listinného originálu alebo 
úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvomITMS2014+

• Ohlásenie stavebnému úradu v zmysle § 57, zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov pri stavebných investíciách, prípadne určených technológiách (ak nie je potrebné 
stavebné povolenie), vrátane písomného oznámenia stavebného úradu, že nemá námietky 
voči predloženému stavebnému ohláseniu, spolu s jednoduchým situačným výkresom 
osvedčeným stavebným úradom a rozpočtom



• Vysporiadané  vlastnícke vzťahy alebo Nájomná zmluva/správcovská zmluva alebo 
iná zmluva uzavretá na obdobie najmenej päť rokov po predložení ŽoNFP

• Vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody či sa predložený 
projekt dotýka alebo nedotýka záujmov ochrany prírody a krajiny, sken listinného 
originálu alebo úradne overenej fotokópie vo formáte .pdf prostredníctvom 
ITMS2014+



Podľa jednotlivých ukazovateľov projektu je možné 
definovať konkrétne projekty, 

dobrá pomôcka na určenie zamerania projektu
a zistenia súladu s aktivitami príslušného
podopatrenia.



Povinnosti po schválení projektu

• Udržateľnosť projektov 5 rokov po ukončení

• Príprava ročných monitorovacích správ počas udržateľnosti 
projektu

• Archivácia dokumentov

• Register projektov PPA

• Publicita a informovanie



Ďakujeme za pozornosť!


