Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 41034/B

Dovoľujem si Vás informovať, že v najbližších týždňoch bude vyhlásená zaujímavá a dlhšie očakávaná výzva z Programu
rozvoja vidieka, ktorej cieľom bude podpora spolupráce mikropodnikov spracovania poľnohospodárskych
a živočíšnych produktov, spracovateľom poľnohospodárskej a živočíšnej produkcie, prípadne lesníkov – opatrenie
16.3
Zaradenie výzvy a základné limity:



výška oprávnených výdavkov je 250 000 EUR
oprávnenými žiadateľmi budú:
o spracovatelia poľnohospodárskych produktov a potravinárske podnikateľské subjekty.
o pestovatelia v rámci špeciálnej rastlinnej výroby, ak sú aj spracovatelia,
o chovatelia v oblasti živočíšnej výroby, ak sú aj spracovatelia,
o obhospodarovatelia lesov.



pre túto výzvu bude oprávneným miestom realizácie projektu územie celého Slovenska, vrátane
Bratislavského kraja

Intenzita grantu:
Pre aktivity súvisiace s investíciami do poľnohospodárskych podnikov (podopatrenie 4.1) platí:
Miera podpory z celkových oprávnených výdavkov:
70 % v prípade menej rozvinutých regiónov (mimo Bratislavského kraja)
60 % v prípade ostatných regiónov (Bratislavský kraj)

–
–

Pre aktivity súvisiace s investíciami do spracovania produktov (podopatrenie 4.2) platí:
Miera podpory z celkových oprávnených výdavkov:
•

výstup v rámci prílohy I ZFEÚ



•

50 % v prípade menej rozvinutých regiónov (mimo Bratislavského kraja)
40 % v prípade ostatných regiónov (Bratislavský kraj)
výstup mimo prílohy I ZFEÚ




50 % v prípade menej rozvinutých regiónov (mimo Bratislavského kraja)
40 % v prípade ostatných regiónov (Bratislavský kraj)

Pre aktivity súvisiace s investície do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich
uvádzania na trh (podopatrenie 8.6) platí:
Miera podpory z celkových oprávnených výdavkov:



50 % v prípade menej rozvinutých regiónov (mimo Bratislavského kraja)
40 % v prípade ostatných regiónov (Bratislavský kraj)

Pre ostatné neinvestičné aktivity súvisiace výhradne s podopatrením 16.3 (najmä tvorba podnikateľského plánu)
Miera podpory z celkových oprávnených výdavkov:



100 % v prípade menej rozvinutých regiónov (mimo Bratislavského kraja)
100 % v prípade ostatných regiónov (Bratislavský kraj)
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Podmienky:


žiadateľ nesmie byť dlžníkom, ani mať schválený splátkový kalendár na Sociálnej poisťovni, Zdravotných
poisťovniach, ani na Daňovom úrade,



oprávnenými žiadateľmi sú mikropodniky (max 10 zamestnancov) v zmysle odporúčania Komisie
2003/361/ES, pričom v rámci jedného projektu musia byť: najmenej 2 samostatné právne subjekty
personálne a majetkovo neprepojené,

•

Podmienky oprávnenosti žiadateľa (prijímateľa) v prípade aktivít súvisiacich s podopatrením 4.1 – Podpora
na investície do poľnohospodárskych podnikov:



o

v roku 2021 pestuje plodiny rastlinnej výroby (deklarácia SAPS podľa IČO žiadateľa, alebo v prípade
novo zaregistrovaného SHR aj podľa rodného čísla) alebo

o

ku dňu predloženia ŽoNFP má zaregistrované hospodárske zvieratá v CEHZ, alebo

o

ku dňu predloženia ŽoNFP je registrovaný podľa nariadenia vlády č. 360/2011 pre králiky alebo
hydinu (podľa IČO, alebo v prípade novo zaregistrovaného SHR aj podľa rodného čísla).

Podmienky oprávnenosti žiadateľa (prijímateľa) v prípade aktivít súvisiacich s podopatrením 4.2 – Podpora
pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov:
o

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby
a/alebo potravinárskej výroby (s výnimkou rybích produktov) v rámci celého rozsahu činností
minimálne 1 rok pred predložením ŽoNFP a ktoré spĺňajú definíciu mikropodniku.

o

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby za podmienok ako
v bode vyššie pre podopatrenie 4.1. Táto možnosť sa vzťahuje na:
 investície do odbytu poľnohospodárskych produktov mimo areálu poľnohospodárskeho
podniku
 investície do spracovania vlastných produktov poľnohospodárskej prvovýroby



Podmienky oprávnenosti žiadateľa (prijímateľa) v prípade aktivít súvisiacich s podopatrením 8.6 – Podpora
investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh
o Fyzické a právnické osoby, ktoré spĺňajú definíciu mikropodniku obhospodarujúce lesy minimálne 1
rok pred predložením ŽoNFP vo vlastníctve: súkromných vlastníkov a ich združení; alebo cirkvi, ktorej
majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu
a nakladanie s ním.
o

Fyzické a právnické osoby spĺňajúce definíciu mikropodniku poskytujúce služby v lesníctve.



Predmet projektu nie je možné poskytovať partnerovi projektu za úhradu. Partner projektu sa môže podieľať
na prevádzkových nákladoch.



Predmet projektu (stroje/technológie) sa nesmie využívať výlučne na poskytovanie služieb za úhradu
s výnimkou fyzických a právnických osôb poskytujúcich služby v lesníctve.

Oprávnené výdavky (predmet projektu):
V rámci opatrenia 4.1 - prvovýroba:
A)

Špeciálna rastlinná výroba:


Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov špeciálnej rastlinnej výroby vrátane
prípravy staveniska
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B)



Investície do obstarania technického a technologického vybavenia špeciálnej rastlinnej výroby vrátane
strojov a náradia slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a
hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu



Investície do uskladnenia produktov špeciálnej rastlinnej výroby vrátane sušiarní

Živočíšna výroba:

C)



Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov živočíšnej výroby vrátane prípravy
staveniska



Investície do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby vrátane strojov a
náradia slúžiacich aj na zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami



Investície do zavádzania technológií na výrobu energie energetickou transformáciou 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

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


D)

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

Zlepšenie odbytu

E)



Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia: na
priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku



Investície do nákladných automobilov na prevoz produktov špeciálnej rastlinnej výroby a živočíšnej
výroby

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


Investície 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



Investície 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.

V rámci opatrenia 4.2 - spracovanie:


výstavba vrátane prípravy staveniska, rekonštrukcia a modernizácia objektov súvisiacich so spracovaním,
skladovaním, uvádzaním na trh a/alebo vývojom poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane
kancelárií (sklady obalových materiálov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok);



obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií, spracovateľských
a výrobných kapacít, vrátane laboratórneho vybavenia a detektorov kovov v rámci procesu spracovania,
skladovania, uvádzania na trh produktov a/alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov,
vrátane produktov s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením a zaručených
tradičných špecialít podľa osobitného predpisu (nariadenie EÚ č. 1151/2012, nariadenie (EÚ) č. 1308/2013);



stavebné alebo technologické investície na vytvorenie alebo modernizáciu miestnej zbernej siete - príjem,
skladovanie, úprava, triedenie a balenie;



nákup chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných nákladných, osobných alebo špeciálnych
automobilov, prívesov a návesov, nákladných automobilov a prívesov (návesov) špecializovaných na prepravu
zvierat (aj nad 3,5 t), manipulačných vozíkov v súvislosti so spracovaním, resp. uvádzaním na trh;
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zavedenie technológií a postupov s cieľom vytvoriť nové alebo kvalitnejšie výrobky a otvorenie nových trhov,
najmä v súvislosti s krátkym dodávateľským reťazcom vrátane podpory uvádzania výrobkov na trh alebo
vypracovania programov správnej výrobnej praxe;



stavebné alebo technologické investície podporujúce lepšie využitie alebo elimináciu vedľajších produktov
alebo odpadu a čistiarne odpadových vôd;



investície v súvislosti s výrobou a miešaním krmív z poľnohospodárskych produktov;



investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní;



investície do zlepšenia pracovného prostredia
odpočivárne, klimatizácia).

pre zamestnancov (hygienické zariadenia, jedálne,

V rámci opatrenia 8.6 - lesnícke technológie:




Investície na zvýšenie ekonomickej hodnoty lesa prostredníctvom lepších postupov obhospodarovania lesov,
ktoré sú odôvodnené z hľadiska očakávaného zlepšenia lesa jedného alebo viacerých podnikov, ktoré sa musia
realizovať na úrovni majiteľa resp. obhospodarovateľa lesa
Investície na spracovanie lesných produktov, ktoré takýmto spôsobom získavajú pridanú hodnotu a tiež ich
uvádzanie na trh – vzťahuje sa na všetky pracovné operácie pred priemyselným spracovaním.

Oprávnené náklady v rámci celej výzvy teda predstavujú náklady spojené s realizáciou oprávnených projektov a to:
1.

vypracovanie podnikateľského plánu dodávateľským spôsobom;

2.

oživenie príslušnej oblasti s cieľom zabezpečiť uskutočniteľnosť kolektívneho projektu (iba v prípade odbytu
vlastných výrobkov);

3.

prevádzkové náklady na spoluprácu;

4.

priame náklady na konkrétne projekty spojené s vykonaním podnikateľského plánu, alebo iné činnosti
zamerané na inovácie, vrátane testovania a nevyhnutných investičných nákladov.

Pre viac informácií ma prosím neváhajte kontaktovať

Ing. Ivan Schultz
GS Solutions, s.r.o.
Stará Vajnorská 11, Bratislava, 831 04
0903 211182
www.gs-solutions.sk

