Výzva č. 51/PRV/2021
Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych
výrobkov
POTRAVINÁRI a SPRACOVATELIA POĽNOHOSPODÁRSKYCH PRODUKTOV
VÝSTUP mimo prílohy č. I.ZFEU
Dátum uzavretia výzvy: 31.03.2022
Termín ukončenia projektov: 30.6.2025

oblasti:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec
Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov
Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel
Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel vrátane výroby
termosterilizovaných pokrmov, hotových jedál, omáčok, dojčenských výživ,
pretlakov, kečupov, džemov a lekvárov a priemysel výroby korenín
Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane spracovania olejnín a
strukovín
Pivovarnícko - sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky
priemysel, priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel
Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh
neuvedené v predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu,
spracovanie liečivých rastlín, osív a sadív a pod.
Osobitná oblasť pre prvovýrobcov: Investície do odbytových miest (vrátane
súvisiacich investícií do logistiky) a mobilných odbytových zariadení

Minimálna výška oprávnených výdavkov pre všetky oblasti:
10 000,00 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasti 1 až 7:
2 000 000,00 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasť 8:
200 000,00 EUR
Maximálna výška oprávnených výdavkov pre oblasti 1-7 pre ostatné regióny (Bratislavský kraj) v
prípade spracovania/ uvádzania na trh, vývoja produktov, ktorých výstupom je produkt mimo prílohy
I. ZFEÚ je 400 000,00 EUR
Základná miera podpory z celkových oprávnených výdavkov:
Miera podpory z celkových oprávnených výdavkov:
pre mikro a malé podniky:
–
55% v prípade PO, KE, BB, ZA kraja
–
45% v prípade TN, NR, TT, BA kraja
pre stredné podniky:
–
45% v prípade PO, KE, BB, ZA kraja
–
35% v prípade TN, NR, TT, BA kraja
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pre veľké podniky (vrátane prepojených podnikov):
–
35% v prípade PO, KE, BB, ZA kraja
–
25% v prípade TN, NR, TT, BA kraja
Základná miera podpory sa zvyšuje o 35% (maximálne do celkovej intenzity pomoci 75%) v prípade
investícií prispievajúcich k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu hospodárstva, ktoré sú
financované zo zdrojov EURI.

Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť maximálne 2 ŽoNFP (nerozhoduje či na rovnakú oblasť
alebo na rôzne oblasti) a zároveň žiadateľ môže predložiť naviac ešte 2 ŽoNFP za podmienky, že aspoň
tieto ďalšie ŽoNFP sú zamerané výhradne len na investície prispievajúce k odolnému, udržateľnému a
digitálnemu oživeniu hospodárstva, ktoré sú bližšie špecifikované v časti - EIRI
Zároveň pre oblasti 1 až 7 platí obmedzenie pre výšku oprávnených výdavkov:
Pomer aktív podniku zistených z poslednej riadnej účtovnej závierky podniku pred podaním ŽoNFP
k celkovým oprávneným výdavkom všetkých podaných ŽoNFP žiadateľa na podopatrenie 4.2
v aktuálnej výzve je rovný alebo väčší ako 2; alebo celková výška oprávnených výdavkov všetkých
podaných ŽoNFP v aktuálnej výzve na podopatrenie 4.2 nepresahuje 200 000 EUR.
V prípade nesplnenia podielu aktív podniku k celkovým oprávneným výdavkom všetkých podaných
ŽoNFP na aktuálnu výzvu podopatrenia 4.2 bude žiadateľ vyzvaný na objasnenie a určenie
konkrétnych ŽoNFP, ktoré majú byť predmetom hodnotenia tak, aby bola splnená uvedená
podmienka.

Oprávnené projekty sú zamerané na založenie nového podniku, rozšírenie kapacity existujúceho
podniku alebo diverzifikáciu činnosti podniku na produkty, ktoré predtým neboli predmetom jeho
činnosti alebo zásadnú zmenu celkového výrobného procesu existujúceho podniku.
Popis pre investície prispievajúce k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu (zdroje EURI) dotácia 75%
1.

2.

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 1, dizajn a
aplikácia inteligentných viacfunkčných obalov integrujúcich protektívnu a informačnú funkciu
obalu vrátane výživových/nutričných údajov; Tento bod sa uplatňuje na oblasti 1-7.
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

1

Na základe Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej
účtovej osnove pre rozpočtové a príspevkové organizácie na účte 012 – Aktivované náklady na vývoj sa účtuje o vývoji, ak ide
o aplikáciu zistení výskumu alebo iných znalostí na plánovanie alebo návrh výroby nových alebo významne zlepšených
materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb pred začatím ich sériovej výroby alebo používania.
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3.

4.

5.

6.

tepla z potravinárskej výroby a spracovania; systémy využívajúce obnoviteľné zdroje energie,
vrátane technológií minimalizujúcich dopady na životné prostredie; Tento bod sa uplatňuje na
oblasti 1-7.
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; Tento bod sa uplatňuje na oblasti 1-7.
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).
Tento bod sa uplatňuje na oblasti 1-7.
investície v krátkych dodávateľských reťazcoch a miestnych trhoch s cieľom zníženia uhlíkovej
stopy (ako sú investície do spracovania vlastných produktov poľnohospodárskej prvovýroby;
vlastné lokálne predajne prvovýrobcov alebo spracovateľov); lokálna predajňa znamená, že
produkt od miesta prvovýroby cez príp. spracovanie až do predajne neprešiel ďalej, ako v rámci
daného kraja alebo susediaceho kraja. Tento bod sa uplatňuje na oblasti 1-8.
investície v spracovaní poľnohospodárskych produktov, ktoré prinášajú zlepšenie
bezpečnostných podmienok zamestnancov pri práci. Tento bod sa uplatňuje na oblasti 1-7.

Podmienky poskytnutia príspevku
1. Preukázanie spolufinancovania – pri podaní projektu / 120 pracovných dní od vydania
rozhdonutia o schválení žiadosti – výpis z účtu alebo bankový prísľub
2. Oprávnený žiadateľ – podnik pôsobiaci v oblasti spracovania poľnohospoárskych produktov
alebo prvovýrobca – (Spôsob preukázania - predloženie účtovných dokladov a bankových
výpisov, zmlúv a plnených objednávok s odberateľom dokladujúce splnenie podmienky
oprávnenosti žiadateľa ako spracovateľa produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo
potravinárskej výroby za obdobie posledných 12 mesiacov odo dňa vyhlásenia výzvy, ktorými
preukáže obrat minimálne vo výške 10 000 EUR, alebo prvovýrobca, ktorý preukáže obrat v
prvovýrobe, alebo má evidované zvieratí v CEHZ)
3. Oprávnené aktivity – oblasť 1 - 7
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); - príprava staveniská max. 2% rozpočtu , búracie
práce max. 10%, spevnené plochy max. 10% - potvrdené projektantom
2. obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií,
spracovateľských a výrobných kapacít, vrátane laboratórneho vybavenia a detektorov kovov v
rámci procesu spracovania, 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.
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3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

1308/2013, nariadenie (EÚ) 2019/787), produktov v registrovaných v rámci národných schém
kvality (Národný program Značka kvality);
stavebné alebo technologické investície na vytvorenie alebo modernizáciu miestnej zbernej
siete - príjem, skladovanie, úprava, triedenie a balenie;
nákup a využívanie 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; výlučne svojej vlastnej
produkcie/vlastných výrobkov alebo prepravu vstupných surovín do spracovateľského procesu
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;
stavebné alebo technologické investície podporujúce lepšie využitie alebo elimináciu
vedľajších produktov alebo odpadu a čistiarne odpadových vôd, rekonštrukcia infraštruktúry,
znižovanie energetických strát;
investície v súvislosti s výrobou a miešaním krmív z poľnohospodárskych produktov;
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);
investície do zlepšenia pracovného prostredia pre zamestnancov (hygienické zariadenia,
jedálne, odpočivárne, klimatizácia).

Oprávnené aktivity – oblasť 8
1. Investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní (zahŕňa aj mobilné
predajne). Žiadateľ bude odbytovať výhradne poľnohospodárske produkty a produkty
vyrobené z poľnohospodárskych produktov.
2. Investície do prepravy produktov priamo súvisiacich s bodom 1.
4. Žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie
a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie
5. Žiadateľ nie je v likvidácii (netýka sa fyzických osôb uvedených v § 2 odseku 2 písmena b),
d) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník); nie je voči nemu vedené konkurzné
konanie; nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol voči nemu zamietnutý návrh na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a neporušil v predchádzajúcich 3 rokoch
zákaz nelegálneho zamestnávania.
6. Žiadateľ nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti; voči žiadateľovi a na majetok, ktorý
je predmetom projektu, nie je vedený výkon rozhodnutia
7. Každá investičná operácia, ak sa na ňu vzťahuje zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie, musí byť vopred posúdená na základe tohto zákona - predkladá ho
najneskôr do termínu určenom v rozhodnutí o schválení ŽoNFP, avšak najneskôr pred
podpisom zmluvy o poskytnutí NFP
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8. V prípade, ak sa projekt dotýka záujmov ochrany prírody v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov nie je žiadateľ povinný predložiť pri
podaní ŽoNFP súhlasné stanovisko príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody ale
predkladá ho najneskôr do termínu určenom v rozhodnutí o schválení ŽoNFP, avšak najneskôr
pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP
9. Žiadateľ, ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani
prokurista/osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne
odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, za
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a
podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní
a verejnej dražbe
10. Verejné obstarávanie môže začať najskôr po vyhlásení výzvy, Zmluva s uchádzačom musí byť
účinná najskôr po podaní žiadosti o NFP
11. V Prípade stavebných prác je nevyhnutné predložiť:
- Projektová dokumentácia spracovaná autorizovaným projektantom
- Ohlásenie stavebných prác / stavebné povolenie - predkladá najneskôr do termínu uvedeného v
zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý nebude neskorší ako 120 pracovných
dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Projekt musí spĺňať jednu z nasledovných podmienok:
- Pre veľké podniky - zásadna zmenu výrobného procesu musia oprávnené náklady prevyšovať
odpisy aktív súvisiacich s činnosťou, ktorá sa má modernizovať, vykonané počas
predchádzajúcich troch fiškálnych rokov
- diverzifikáciu činnosti podniku na produkty, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti,
musia oprávnené náklady prevyšovať najmenej o 200% účtovnú hodnotu znovupoužitých
aktív2 zaevidovanú vo fiškálnom roku predchádzajúcom začatiu prác13
Pre oblasti 1-7:
P. č.

1.

2

Kritérium
Realizáciou projektu sa žiadateľ zaviaže k udržaniu
alebo navýšeniu pracovných miest, alebo
Žiadateľ sa zaviaže, že počas nasledujúcich dvoch rokov
po schválení žiadosti umožní každoročne minimálne 2
žiakom alebo študentom absolvovať prax pre
študentov potravinárskych a poľnohospodárskych
študijných alebo učebných odborov v trvaní
minimálne 2 týždne.

Body

Poznámka

10 b

Za počiatočný stav sa berie stav ku
poslednému dňu v mesiaci zverejnenia
výzvy. Berie sa pracovné miesto na celý
úväzok. V prípade čiastočných úväzkov
resp. sezónnych zamestnancov sa
metodika posudzovania uvedie vo
výzve. Za finálny stav sa považuje 6
mesiacov po podaní záverečnej ŽoP.
Uplatnenie bodov za umožnenie praxe
vid nižšie.

Znovupoužitými aktívami sa rozumie hmotný a nehmotný majetok, ktorý bude znovu použitý v rámci oprávnenej činnosti
podľa tejto schémy. Pri stanovovaní účtovej hodnoty existujúceho (znovupoužitého) majetku je potrebné vziať do úvahy,
do akej miery je majetok „znovupoužitý“ (pomernú časť účtovnej hodnoty).
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2.

3.

4.

5.

Žiadateľ produkuje základnú surovinu, spracováva
alebo uvádza na trh výrobky, ktoré majú Značku
kvality, alebo chránené označenie pôvodu, chránené
zemepisné označenie alebo sú to výrobky s označením
zaručená tradičná špecialita alebo
žiadateľ spracúva produkciu od subjektu ktorý je v roku
2021 zapojený do opatrenia dobré životné podmienky
zvierat alebo má ekologickú produkciu v ŽV, alebo
hospodári v systéme ekologickej produkcie na
minimálne 30 % obhospodarovanej plochy.

Projekt sa zameriava predovšetkým na:
a) digitalizáciu a robotizáciu v spracovaní
poľnohospodárskych produktov;
b) zníženie energetickej náročnosti výroby, vrátane
emisií;
c) ekologizáciu výroby;
d) efektívne a/alebo ekologické využitie odpadov a
vedľajších produktov z výroby
e) Investície do spracovania vlastných produktov,
alebo vlastnej lokálnej predajne
f) Investície prinášajúce zlepšenie bezpečnostných
podmienok zamestnancov pri práci
g) Investície zlepšujúce životné podmienky zvierat
h) Rozšírenie výroby alebo zavedenie nových
výrobkov
Žiadateľ má sídlo alebo prevádzku v najmenej
rozvinutých okresoch ku dňu vyhlásenia výzvy3

Súčasťou investície je zavedenie
technológie alebo inovatívneho výrobku

inovatívnej

10 b

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

25
35
35
35
15
15
15
25

5b

7b

Podnik žiadateľa je aktívny a nachádza sa v priaznivej
finančnej situácii: (posudzuje sa pri žiadateľoch
s projektom nad 100 000 Eur oprávnených výdavkov):
Obrátka celkového majetku z tržieb:
a) Viac ako 0,10 do 0,20 vrátane
b) Viac ako 0,20

6.

Index bonity:
c) Viac ako 0,00 do 1,00 vrátané
d) Viac ako 1,00
alebo
Maximálna výška projektu je 100 000 Eur oprávnených
výdavkov:
e) Nespĺňa obrátku majetku viac ako 0,1 alebo index
bonity viac ako 0
f) Obrátka majetku viac ako 0,1 a index bonity viac
ako 0

3

a)
b)
c)
d)
e)
f)

10 b
15 b
10 b
15 b
15 b
30 b

Označenie kvality PPA overí cez
register MPRV SR, cez medzinárodné
registre ku dňu podania žiadosti o NFP
V prípade splnenia kritéria cez
dodávateľa
poľnohospodárskej
komodity tak žiadateľ predkladá
zmluvu s dodávateľom. PPA overí ku
dňu podania žiadosti o NFP
Dobré životné podmienky zvierat PPA
overí cez neprojektové opatrenie.
Ekologickú produkciu PPA overí podľa
údajov ÚKSUP ku dňu podania žiadosti
o NFP.

Hlavné zameranie sa určí podľa výšky
oprávnených
výdavkov,
ak
je
predmetom viac investícií (body sa
nespočítavajú). Zameranie žiadateľ
definuje v podnikateľskom pláne
Písmená a – f sú špecifikované v časti
„Osobitná
špecifikácia
investícií
prispievajúcich
k
odolnému,
udržateľnému a digitálnemu oživeniu“.
Max. 35 b

Zákon č. 336/2015 Z. z. o NRO
Žiadateľ uvedené popíše v projekte
realizácie. Pri priznaní bodov za
zavedenie inovatívnej technológie je
potrebné
stanovisko
NPPC
–
VUP alebo NPPC – TSUP Rovinka
Ukazovatele sa vypočítajú za jedno z
ukončených účtovných období 2019
alebo 2020, ktoré nie je účtovným
obdobím kratším ako 12 mesiacov.
Body za možnosti a, b, c, d sa
spočítavajú.
Max. 30 b.
Ukazovatele finančnej situácie tvoria
prílohu č. 3 k formuláru ŽoNFP.

Zoznam najmenej rozvinutých okresov tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy
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7.

Žiadateľ v roku 2020 alebo 2021 odbytuje alebo bude
odbytovať
svoju
produkciu
v rámci oblastí
potravinových púšti SR

Spolu maximálne

Pre oblasť 8:
P. č. Kritérium

Zoznam oblastí potravinových púšti
tvorí prílohu č. 5 výzvy
https://www.zmos.sk/download_file_
f.php?id=1371551

3b
100 b

Body

Poznámka

Realizáciou projektu sa žiadateľ zaviaže k udržaniu alebo
navýšeniu pracovných miest alebo

1.

2.

3.

4.

5.

Žiadateľ sa zaviaže, že počas nasledujúcich dvoch rokov po
schválení žiadosti umožní každoročne minimálne 2 žiakom
alebo študentom absolvovať prax pre študentov
potravinárskych a poľnohospodárskych študijných alebo
učebných odborov v trvaní minimálne 2 týždne.

15 b

Žiadateľ produkuje výrobky, ktoré majú Značku kvality,
alebo chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné
označenie alebo sú to výrobky s označením zaručená
tradičná špecialita
Žiadateľ v roku 2021 hospodári v systéme integrovanej
produkcie na min. 30 % obhospodarovanej plochy ornej
pôdy a trvalých kultúr (SAD, VIN, CHM) alebo v systéme
ekologickej produkcie na min. 30 % obhospodarovanej
plochy
alebo

10 b

10 b

Žiadateľ je v roku 2021 zapojený do opatrenia dobré
životné podmienky zvierat a/alebo je zapojený do
Agroenvironmentálne klimatické opatrenia – ohrozené
druhy zvierat

Žiadateľ má sídlo alebo prevádzku v najmenej rozvinutých
okresoch 4 ku dňu vyhlásenia výzvy a/alebo má
registrovaný chov v znevýhodnených oblastiach a/alebo v
zraniteľných oblastiach
Podnik žiadateľa je aktívny a nachádza sa v priaznivej
finančnej situácii: (posudzuje sa pri žiadateľoch
s projektom nad 50 000 Eur oprávnených výdavkov):
Obrátka celkového majetku z tržieb:
a) Viac ako 0,10 do 0,20 vrátane
b) Viac ako 0,20

5b

a)
b)
c)
d)
e)
f)

15 b
25 b
15 b
25 b
25 b
50 b

Za počiatočný stav sa berie stav k
poslednému
dňu
v mesiaci
zverejnenia výzvy. Berie sa pracovné
miesto na celý úväzok. V prípade
čiastočných úväzkov resp. sezónnych
zamestnancov
sa
metodika
posudzovania uvedie vo výzve. Za
finálny stav sa považuje 6 mesiacov
po podaní záverečnej ŽoP.
Uplatnenie bodov za umožnenie
praxe vid nižšie.
Označenie kvality PPA overí cez
register MPRV SR, cez medzinárodné
registre ku dňu podania žiadosti o
NFP
PPA overí podľa neprojektových
opatrení
PRV
(integrovaná
produkcia) a podľa údajov ÚKSÚP
(ekologická produkcia).
Dobré životné podmienky zvierat;
ohrozené
druhy
zvierat:
neprojektové opatrenie PRV
Ekologická produkcia – PPA overí
podľa údajov ÚKSÚP ku dňu podania
žiadosti o NFP
30 % z obhospodarovanej plochy
môže byť prípadne aj spočítaním
plochy ekologickej a integrovanej
produkcie.
Zákon č. 336/2015 Z. z. o NRO.
PPA
overí
podľa
adresy
registrovaného chovu v CEHZ.
Zraniteľné oblasti: nariadenie vlády
SR č. 174/2017 Z. z.
Znevýhodnené oblasti: nariadenie
vlády SR č. 75/2015 Z. z.
Ukazovatele sa vypočítajú za jedno z
ukončených účtovných období 2019
alebo 2020, ktoré nie je účtovným
obdobím kratším ako 12 mesiacov.
Body za možnosti a, b, c, d sa
spočítavajú.
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Index bonity:
c) Viac ako 0,00 do 1,00 vrátané
d) Viac ako 1,00
alebo
Maximálna výška projektu je 50 000 Eur oprávnených
výdavkov:
e) Nespĺňa obrátku majetku viac ako 0,1 alebo index
bonity viac ako 0
f) Obrátka majetku viac ako 0,1 a index bonity viac ako 0
Žiadateľ v roku 2020 alebo 2021 odbytuje svoju produkciu
v rámci vlastného stáleho miesta alebo v oblasti
potravinových púšti SR.
Alebo, v prípade ak predmetom projektu je kamenná
predajňa (aj jej zariadenie), pojazdná predajňa, alebo
6.
predajný automat, tak umiestnenie je v kraji alebo
susednom kraji od miesta prvovýroby, resp. v oblasti
potravinovej púšti.
Resp. v prípade mobilných predajní budú tieto používané
na odbyt v oblastiach potravinových púští.
Spolu maximálne

Max. 50 b.
Ukazovatele finančnej situácie tvoria
prílohu č. 3 k formuláru ŽoNFP.

Zoznam oblastí potravinových púšti
tvorí prílohu č. 5 tejto výzvy

10

https://www.zmos.sk/download_fil
e_f.php?id=1371551

100 b
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