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Dovoľujem si Vás informovať, že v najbližších týždňoch bude vyhlásená zaujímavá a dlhšie očakávaná výzva z Programu 
rozvoja vidieka, ktorej cieľom bude podpora subjektov špeciálnej rastlinnej výroby a živočíšnej výroby – opatrenie 4.1.  
 
Zaradenie výzvy a základné limity: 

 
 výška oprávnených výdavkov - 2 000 000  EUR 
 oprávnenými žiadateľmi budú:  

o pestovatelia v rámci špeciálnej rastlinnej výroby, 
o chovatelia v oblasti živočíšnej výroby. 

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

Bratislavského kraja  
 

Intenzita grantu:  

 
• 50 % z oprávnených nákladov projektu pre celé územie Slovenska okrem Bratislavského kraja  
• 40 % z oprávnených nákladov projektu pre územie Bratislavského kraja 
• + 20 % ak pôsobí žiadateľ v ekológií na viac ako 50%  výmery  
• + 20 % ak žiadateľ realizuje integrovanú produkciu na viac ako 50%  výmery 
• + 35 % - vybrané druhy investícií prispievajúcich k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu (presná 

špecifikácia, viď nižšie)  
• avšak max výška podory je 75 % 

 
Podmienky: 

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

poisťovniach, ani na Daňovom úrade, 
 

 žiadateľ môže podať aj viac projektov do tejto výzvy, ak je jeden z nich zameraný na vybrané druhy investícií 
a to ešte osobitne pre ŠRV a osobitne pre RV, 
 

 pre rastlinnú výrobu sú oprávnené iba projekty, ktorých predmetom je pestovanie plodín na ornej pôde, 
trvalých kultúr, alebo na zakrytých plochách, sadoch, vinohradoch či chmelniciach. 
 

 projekt musí byť zameraný na aspoň jednu z nasledovných oblastí: 
o zvýšením produkcie alebo jej kvality v kritických odvetviach ŽV a ŠRV; 
o zvýšením odbytu; 
o znížením záťaže na životné prostredie vrátane technológií; 
o zvýšením skladovacích kapacít a pozberovej úpravy; 
o zlepšením kvality a úrodnosti pôdy a ochranou pred jej degradáciou; 
o zvýšením efektivity využívania vody. 

 
 pre závlahové systémy a ich infraštruktúru sú stanovené viaceré ďalšie podmienky čo do získania 

povoľovacích dokumentov z rôznych inštitúcii (správca toku, okresný úrad, stavebný úrad, ...)  
 
Oprávnené výdavky (predmet projektu): 

 
 

1. Špeciálna rastlinná výroba:  
 

- investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov ŠRV vrátane prípravy staveniska a vrátane 
okolitých spevnených plôch; 

- investície 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; 
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- investície do objektov na využívanie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkov a fóliovníkov a na vlastnú 
spotrebu v podniku vrátane súvisiacich investičných činnosti; 

- stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov vrátane 
infraštruktúry s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality; 

- investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie závlahových systémov s cieľom zvýšenia 
produkcie alebo jej kvality; 

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

- investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia na priamy 
predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku a vrátane okolitých spevnených plôch; 

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

- investície do uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v rastlinnej výrobe. 
 

Osobitná špecifikácia investícií prispievajúcich k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu (+35 % intenzity): 
- stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov vrátane 

infraštruktúry s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality; 
- investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie závlahových systémov s cieľom zvýšenia 

produkcie alebo jej kvality; 
- investície do obstarania inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou aplikáciou organických a 

priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy; 
- technológie precíznej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín; 
- digitálne technológie súvisiace s precíznym poľnohospodárstvom; 
- ochrana pôdy pred eróziou. 

 
 
2.  Živočíšna výroba:  

- investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov ŽV vrátane prípravy staveniska a vrátane 
okolitých spevnených plôch; 

- investície do obstarania technického a technologického vybavenia ŽV vrátane vybavenia pasienkov, strojov a 
náradia slúžiacich aj na zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami; 

- investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia na priamy 
predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku a vrátane okolitých spevnených plôch 

- Investície do nových technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov v ustajnení hospodárskych zvierat v 
súvislosti 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 ŽV (výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrží, alebo žúmp) v súvislosti s rastom 
produkcie alebo rastom kvality produkcie; 

- investície objektov, technológií a zariadení na bezpečné uskladnenie senáže a siláže  
v súvislosti rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie. 

 
Osobitná špecifikácia investícií prispievajúcich k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu (+35 % intenzity): 
 

- technológie na zvýšenie frekvencie zhŕňania hnoja; 
- zlepšenie filtrovania vzduchu v budovách pre ustajnenie hospodárskych zvierat (vrátane súvisiacich investícií 

do ventilačných zariadení):  
- uskladnenie organických hnojív (hnojovice a maštaľného hnoja a močovky): 
- technológia na lepšie nakladanie s organickými hnojivami: separátor na využitie separátu na podstielanie, 

zariadenie pre hygienizáciu a zlepšenie separátu na podstielanie 
- automatizované systémy dojenia, kŕmenia a odstraňovania hnoja 
- drony vrátane príslušného softvéru určené na monitoring bezpečnosti a zdravia zvierat na pasienkoch 
- zlepšenie ochrany pasúcich sa zvierat pred predátormi 
- zlepšenie ochrany zvierat pred chorobami; 
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- používanie digitálnych technológií v poľnohospodárskej výrobe súvisiace s automatizáciou v chovoch 
hospodárskych zvierat). 

 
3. Skladovacie kapacity pre produkciu ŠRV 

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, vrátane 
okolitých spevnených plôch 

 

 
 
 
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 

 
 


