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Dovoľujem si Vás informovať, že v septembri 2022 má byť vyhlásená výzva z Programu rozvoja vidieka, ktorej cieľom 
bude podpora subjektov lesného hospodárstva na obstaranie lesnej techniky. Podopatrenie 8.6. 
 
Zaradenie výzvy a základné limity: 

 
▪ celková výška oprávnených výdavkov – minimálne 10 000  EUR, maximálne 400 000 EUR. 
▪ alokácia výzvy je 42 000 000 EUR 
▪ oprávnenými žiadateľmi budú: subjekt, ktorý obhospodaruje les vlastný alebo zmluvne neštátnym vlastníkom 

(súkromný les, cirkevný les, obecný les, lesy združení občanov či obcí) 
▪ pre túto výzvu bude oprávneným miestom realizácie projektu územie celého Slovenska, vrátane 

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

 
Intenzita grantu:  

 
• 40 % z oprávnených výdavkov projektu pre územie Bratislavského  kraja 
• 50 % z oprávnených výdavkov projektu pre zvyšok územia SR 

 
Podmienky: 

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

poisťovniach, ani na Daňovom úrade, 
▪ žiadateľ nesmie byť v ťažkostiach. 
▪ Investície týkajúce sa zlepšenia ekonomickej hodnoty lesov, musia byť odôvodnené v tom zmysle, ako 

uvedená investícia zvyšuje lesohospodársky potenciál, alebo ako súvisí so spracovaním alebo mobilizáciou 
lesníckych výrobkov. 

 
Oprávnené výdavky (predmet projektu): 

 

• Oprávnené budú aktivity zamerané na investície do lesníckych technológií, do spracovania a mobilizácie 
lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh, najmä: 

 
✓ mechanizmy na ťažbu a približovanie drevnej hmoty (lesné traktory, lanovky, lesné ťahače, harvestory, 

motorové píly) vrátane prídavných zariadení s ťažbou a približovaním,  
✓ stroje a zariadenia na manipuláciu, nakladanie a odvoz dreva z miesta ťažby ako sú: vyvážače s hydraulickou 

rukou a technologické vozidlá s pohonom všetkých kolies a hydraulickou rukou (nákladné automobily 
s pohonom všetkých kolies), 

✓ iné stroje a technológie na pracovné operácie pred priemyselným spracovaním dreva, 
✓ špeciálne stroje na opravu lesných ciest (cestné frézy, frézy na čistenie priekop, frézy na odstraňovanie 

nárastov vrátane ich nosičov, buldobagre) a technika pre lesné škôlky a úžitkové vozidlá  
✓ technológie na odvoz dreva nákladnými automobilmi, ako sú ťahače prívesy atď. – silná bodová zrážka za 

tento typ investície.  

 
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 
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