
 

 

Výzva zameraná na investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia 
životaschopnosti lesov 

 
Kód výzvy:  26/PRV/2017    
Operačný program:        Program rozvoja vidieka SR     
Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu: 22 300 000 Eur 
Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja):  21 631 000 Eur 
Viac rozvinutý región (Bratislavský kraj): 669 000 Eur 

Podávanie a prijímanie ŽoNFP: od 9. 4. 2018 do 20. 4. 2018 

 

Oprávnení žiadatelia: 
Príjemcom pomoci je podnik v zmysle čl. 107 ods. 1 ZFEÚ, t.j. každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku 
činnosť1 bez ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania (ďalej len „príjemca pomoci“). 
Príjemcom pomoci je jediný podnik.  

1. fyzické a právnické osoby (malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES2) 
obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: 

 súkromných vlastníkov a ich združení; 

 obcí a ich združení; 

 cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za 
súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním; 

2. fyzické a právnické osoby (malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) 
poskytujúce služby v lesníctve za predpokladu poskytnutia týchto služieb subjektom uvedeným 
v bode 1. 

 

Oprávnené územie: 

Celé územie Slovenska. 
 
Oprávnené aktivity: 
Oprávnené sú aktivity zamerané na investície do lesníckych technológií, do spracovania a mobilizácie 
lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh, a to: 

• Investície na zvýšenie ekonomickej hodnoty lesa prostredníctvom lepších postupov 

obhospodarovania lesov, ktoré sú odôvodnené z hľadiska očakávaného zlepšenia lesa jedného 

alebo viacerých podnikov, ktoré sa musia realizovať na úrovni majiteľa resp. obhospodarovateľa 

lesa 

• Investície na spracovanie lesných produktov, ktoré takýmto spôsobom získavajú pridanú hodnotu a 

tiež ich uvádzanie na trh – vzťahuje sa na všetky pracovné operácie pred priemyselným 

spracovaním. 

Oprávnené výdavky:  

• Výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie/obstarávanie bolo začaté najskôr dňom vyhlásenia tejto 

výzvy a vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA, 

• výstavbu, obstaranie (vrátane leasingu) alebo rekonštrukciu nehnuteľného majetku;. 

                                                 
1 Hospodárskou činnosťou je akákoľvek činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu. 
2 Odporúčanie Komisie 2003/361/ES, ktoré sa týka sa definície mikro, malých a stredných podnikov (Ú.v.  L 124, 20.5.2003, s. 36). 



 

 

• nákup alebo lízing nových strojov a zariadení do výšky ich trhovej hodnoty; 

• Výdavky vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA. 

• výdavky na obstaranie alebo vývoj počítačového softvéru, získanie patentov, licencií, autorských 

práv a obchodných značiek. 

 

Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt a podmienky, ktoré treba splniť, ak máte záujem o danú 
výzvu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Kontakt pre bližšie informácie:                                Octigon, a.s. 

Meno:   Soňa Ondrkalová 
  Mobil:  +421 948 026 637 

  Tel.: +421 2 4464 53 84, 5  
  Email:  ondrkalova@octigon.sk 

Minimálny príspevok:  

10 000 Eur  Maximálny príspevok:  

400 000 Eur 

mailto:ondrkalova@octigon.sk

