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Dovoľujem si Vás informovať, že 31.03.2022 bola vyhlásená zaujímavá a dlhšie očakávaná výzva z Programu rozvoja 
vidieka, ktorej cieľom je Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov - podopatrenie 6.1.  
 
Zaradenie výzvy a základné limity: 

 
▪ výška oprávnených výdavkov - 50 000  EUR 
▪ Oprávnení žiadatelia: poľnohospodári s vekom do 40 rokov, ktorí dosiahli hodnotu  štandardného výstupu 

v hodnote 10 000 EUR až 50 000 EUR. Môže to byť SHR, ale aj vrcholový predstaviteľ poľnohospodárskeho 
podniku.  

▪ Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu územie celého Slovenska 
▪ Podávanie a prijímanie ŽoNFP - od 1. 7. 2022  do 30. 9. 2022 

 
Intenzita grantu:  

 
• 100 % - 50 000 EUR (na dve splátky, 70 % po schválení grantu a 30 % po správnej realizácii podnikateľského 

plánu, najneskôr do 30.06.2025).   
 
Podmienky: 

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

poisťovniach, ani na Daňovom úrade, 
▪ žiadateľ musí zakladať, alebo viesť poľnohospodársky podnik prvý krát a nedostal NFP v rámci 

predchádzajúcich výziev na podopatrenie 6.1 (aj prípad prevzatia existujúceho podniku mladým farmárom). 
▪ za rok 2022 podal žiadosť o priamu podporu na PPA a/alebo registroval zvieratá v Centrálnej evidencií 

hospodárskych zvierat, resp. v obdobnej evidencii. Týmto spôsobom deklaruje dosiahnutie uvedenej 
hodnoty štandardného výstupu v hodnote 10 000 EUR až 50 000 EUR. Mladý farmár môže aktuálne prevziať 
aj staršiu poľnohospodársku firmu, ktorá túto podmienku spĺňa.  

▪ Žiadateľ musí podať žiadosť o grant do 24 mesiacov od dátumu založenia podniku, resp. začatia pôsobenia 
v podniku. 

▪ Žiadateľ musí mať minimálne stredoškolské vzdelanie v oblasti poľnohospodárstva alebo veterinárstva, alebo 
absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho kurzu (programu) zameraného na poľnohospodárske podnikanie 
v oblasti živočíšnej a/alebo rastlinnej výroby maximálne do 24 mesiacov od dátumu účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí NFP. 

 
Oprávnené výdavky (predmet projektu): 

 
Ide o paušálnu platbu, ktorej použitie sa nijakým spôsobom nedokladuje.  
 

 
 
 
Pre viac informácií ma prosím neváhajte kontaktovať 
 

Silvín Spáč 
GS Solutions, s.r.o. 
Stará Vajnorská 11, Bratislava, 831 04 
0948 059 810 
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