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Dovoľujem si Vás informovať, že najbližších týždňoch má byť vyhlásená výzva z Programu rozvoja vidieka, ktorej 
cieľom bude podpora subjektov lesného hospodárstva na investície do infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde. 
Podopatrenie 4.3. 
 
Zaradenie výzvy a základné limity: 

 
▪ celková výška oprávnených výdavkov – minimálne 10 000  EUR, maximálne 1 000 000 EUR , (Bratislavský kraj 

maximálne 500 000 EUR)  
▪ alokácia výzvy je 26 000 000 EUR 
▪ oprávnenými žiadateľmi budú:  obhospodarovatelia lesov s minimálnou výmerou 10 ha 
▪ pre túto výzvu bude oprávneným miestom realizácie projektu územie celého Slovenska, vrátane 

Bratislavského kraja  
▪ maximálna dĺžka realizácie projektu - do konca roku 2025 

 
Intenzita grantu:  

 
• 80 % z oprávnených výdavkov projektu 

 
Podmienky: 

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

poisťovniach, ani na Daňovom úrade, 
▪  žiadateľ nesmie byť v ťažkostiach. 

 
Oprávnené výdavky (predmet projektu): 

 

• investície, ktoré sa týkajú infraštruktúry súvisiacej s výstavbou, dostavbou, prestavbou a rekonštrukciou 
lesných ciest ktoré slúžia pre odvoz dreva, prístup hasičskej techniky a technologických vozidiel a prístupu k 
lesnej pôde;  

• výdavky na prípravné práce, súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou nehnuteľného majetku; 

• výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie – max do 3% z výšky projektu; 

• výdavky na poplatky za poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií 
uskutočniteľnosti. Štúdie uskutočniteľnosti zostávajú oprávnenými aj v prípade, ak sa na základe ich 
výsledkov nebudú realizovať žiadne investície súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou 
nehnuteľného majetku – max. do 2% z výšky projektu;  

• výdavky na poplatky architektom, inžinierom a konzultantom za stavebný dozor – max do 1% z výšky 
projektu; 

• neoprávnené sú projekty protipožiarnych ciest k objektom budovaným v rámci 8.3 PRV. 

 
 
 
Pre viac informácií ma prosím neváhajte kontaktovať 
 

Silvín Spáč 
GS Solutions, s.r.o. 
Stará Vajnorská 11, Bratislava, 831 04 
0948 059 810 
Silvin.spac@gs-solutions.sk 
www.gs-solutions.sk 

 
 

http://www.gs-solutions.sk/

