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Dovoľujem si Vás informovať, že 31.01.2022 bola vyhlásená zaujímavá a dlhšie očakávaná výzva z Programu rozvoja 
vidieka, ktorej cieľom je podpora subjektov podnikajúcich v oblasti špeciálnej rastlinnej výroby  a živočíšnej výroby – 
opatrenie 4.1.  
 
Zaradenie výzvy a základné limity: 

 
 výška grantu je  od 5 000 EUR do 1 500 000  EUR 
 alokácia výzve je 110 000 000 EUR (nemusí to byť konečné číslo)  
 uzávierka výzvy je 31.05.2022 
 oprávnenými žiadateľmi sú malé a stredné podniky, aj veľké podniky, vrátane malých poľnohospodárov 

a SHR,  pôsobiace v oblasti špeciálnej rastlinnej výroby a/alebo živočíšnej výroby 
 pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu územie celého Slovenska, vrátane Bratislavského 

kraja  
 

Intenzita grantu:  

 
• 40% až 75 % z oprávnených nákladov projektu v závislosti od regiónu, veľkosti podniku a zamerania projektu 

(bonifikácia na intenzte pomoci pre vybrané druhy investícií).   
 
Podmienky: 

 
 žiadateľ nesmie byť dlžníkom štátu, mať dlh na Sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovniach, ani na daňovom 

úrade, avšak splátkový kalendár je povolený, 
 žiadateľ nesmie byť podnikom ťažkostiach pri väčšine opatrení v rámci výzvy, 
 žiadateľ musí mať dobrú ekonomiku firmy, pri väčšine opatrení v rámci výzvy, 
 nadobudnuté aktíva musia byť vždy nové, okrem stavieb. 

 
Oprávnené výdavky (predmet projektu): 

 
Uvedený zoznam výdavkov neobsahuje kompletný zoznam, ani zoznam zvýhodnených investícií, nakoľko sú tieto 
zoznamy veľmi rozsiahle a závislé aj na konkrétnom opatrení v rámci výzvy. Radi s Vami tieto podrobnosti 
odkomunikujeme osobne.  
 
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; 

• investície do objektov na využívanie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkov a fóliovníkov a na vlastnú 
spotrebu v podniku vrátane súvisiacich investičných činností  

• investície zohľadňujúce  pokrytie energetických potrieb poľnohospodárov pre vlastnú spotrebu energie ako sú  
tepelné čerpadlá (vhodné na vykurovanie fóliovníkov, skleníkov, plôch so substrátovým pestovaním, sušenie 
plodín, atď.) Fotovoltaika či už ako zdroj energie pre skladovacie a spracovateľské priestory, alebo ako 
kombinovaná agro-energo produkcia (pestovanie vybraných plodín pod fotovoltaickým zariadením); 

• 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 (vrátane okolitých spevnených plôch;   
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• 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. 
 
2. Živočíšna výroba 
 

• investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov ŽV vrátane prípravy staveniska (vrátane 
búrania starých objektov spojeného s výstavbou nových objektov,) a vrátane okolitých spevnených plôch; 

• investície do obstarania technického a technologického vybavenia ŽV vrátane vybavenia pasienkov, strojov a 
náradia slúžiacich aj na výrobu a 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 (napr. ventilačná/klimatizačná technika, 
moderné odpadové hospodárstvo atď.); 

• 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, kafilérnych boxov a 
obstaranie technológie na nakladanie a aplikáciu hospodárskych hnojív ) 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. 

 
 
 
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 

 


