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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 spracovania poľnohospodárskych a živočíšnych produktov – 
opatrenie 4.2.  
 

Zaradenie výzvy a základné limity: 

 
 výška oprávnených výdavkov je  2 000 000  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. 

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

Bratislavského kraja  
 

Intenzita grantu:  

 
• 25 až 55 % z oprávnených nákladov projektu v závislosti od regiónu, druhu výstupných produktov a veľkosti 

podniku,  
• + 35 % na intenzite pomci pre investície  prispievajúce k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu 

hospodárstva (ich podrobná špecifikácie je uvedená nižšie).  
 
Podmienky: 

 

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

 vstupný produkt sa musí nachádzať na Zozname produktov uvedených v prílohe I ZFEÚ – viď príloha  
 

 Výstupom výrobného procesu môže byť: 
o produkt prílohy I ZFEÚ; 
o ďalšie potraviny v zmysle zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách, ktoré nie sú zahrnuté  medzi 

produktmi prílohy I ZFEÚ; 
o ostatné produkty pre poľnohospodársku a potravinársku výrobu. 

 
 oprávnené sú len tie investície, ktoré sa týkajú spracovania, uvádzania na trh alebo vývoja 

poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v súvislosti so: 
o zavadzaním výroby nových ako aj tradičných výrobkov; 
o zavádzaním novej techniky/technológií; 
o rozširovaním výroby; 
o zvýšením efektívnosti výrobného procesu; 
o zvýšením účinnosti využitia energie (ide o investície vyplývajúce z energetických   auditov v zmysle 

476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie); 
o zavádzaním a rozširovaním informačných a komunikačných technológií; 
o podporou budovania  odbytových miest pre odbyt poľnohospodárskej produkcie a produktov 

spracovania poľnohospodárskej výroby. 
 

 
Oprávnené výdavky (predmet projektu): 

 
1. 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); 

2. obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií, spracovateľských a 
výrobných kapacít, vrátane laboratórneho vybavenia a detektorov kovov v rámci procesu spracovania, 
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balenia, označovania, 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, nariadenie (EÚ) 2019/787), produktov v registrovaných v rámci národných 
schém kvality (Národný program Značka kvality); 

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

4. 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; 

5. zavedenie technológií a postupov s cieľom vytvoriť nové , inovatívne 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; 

6. stavebné alebo technologické investície podporujúce lepšie využitie alebo elimináciu vedľajších produktov 
alebo odpadu a čistiarne odpadových vôd, rekonštrukcia infraštruktúry, znižovanie energetických strát; 

7. investície v súvislosti s výrobou a miešaním krmív z poľnohospodárskych produktov; 
8. investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní na predaj vlastných produktov bez 

obmedzenia min. % predaja vlastných produktov (zahŕňa aj mobilné predajne pre zabezpečenie dostupnosti 
potravín v tzv. potravinových púšťach); 

9. investície do zlepšenia pracovného prostredia  pre zamestnancov (hygienické zariadenia, jedálne, 
odpočivárne, klimatizácia). 

10. Investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní (zahŕňa aj mobilné predajne). Žiadateľ 
bude odbytovať výhradne poľnohospodárske produkty a produkty vyrobené z poľnohospodárskych 
produktov; pričom minimálne 50% odbytovanej produkcie je vlastná nespracovaná poľnohospodárska 
produkcia. V prípade mobilných odbytových zariadení sa jedná minimálne o 50% vlastných vyrobených 
potravín.  

 

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

• digitalizáciu a robotizáciu v spracovaní poľnohospodárskych produktov - modernizácia a inovácia 

technologických a výrobných zariadení s cieľom zvýšenia efektívnosti výrobného procesu – automatizácia 

a robotizácia výrobného procesu u spracovateľov; aplikácia inteligentných technológií umožňujúcich 

monitoring zmien kvalitatívnych atribútov potravín, vrátane digitálneho systému pre vysledovateľnosť 

potravinárskych výrobkov; vývoj ,dizajn a aplikácia inteligentných viacfunkčných obalov integrujúcich 

protektívnu a informačnú funkciu obalu vrátane výživových/nutričných údajov; 

• zníženie energetickej náročnosti výroby, vrátane emisií - komplexné riešenia zamerané na znižovanie 

energetickej náročnosti výroby potravín, vrátane tepelného hospodárstva a prevádzky budov; inteligentné 

riešenia založené na využívaní odpadného a nízkopotenciálového tepla z potravinárskej výroby a spracovania; 

systémy využívajúce obnoviteľné zdroje energie, vrátane technológií minimalizujúcich dopady na životné 

prostredie,; 

• ekologizáciu výroby - inovatívne technológie umožňujúce vyšší stupeň spracovania surovín, výroba potravín s 

vyššou pridanou hodnotou, zlepšenie a racionalizáciu postupov spracovania poľnohospodárskych výrobkov; 

optimalizácia dodávateľsko-odberateľských vzťahov a logistiky výrobného procesu v záujme znižovania 

uhlíkovej stopy spojenej so zabezpečením surovinovej základne; optimalizácie výrobného procesu a inovácie 

zamerané na zvýšenie stupňa zhodnotenia primárnych surovín, medziproduktov a finálnych výrobkov s 

minimalizáciou tvorby odpadov ; 

• efektívne a/alebo ekologické využitie odpadov a vedľajších produktov z výroby – opatrenia na zníženie 

potravinových strát a plytvania potravinami, zavádzanie bezodpadových technológií, diverzifikácia (rozšírenie 

výroby o technológie na spracovanie druhotných surovín (využitie vedľajších produktov a odpadov 

vznikajúcich pri spracovaní v rámci základnej činnosti výrobcu). 
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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 

 


