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Základné informácie  
Fond: Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) 
Celková alokácia zdrojov EÚ: 2 078 982 018,25 EUR 
Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom: Pôdohospodárska platobná agentúra  
 
Program rozvoja vidieka (PRV) predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre poskytnutie podpory z Európskych 
štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na zvýšenie 
rastu, udržanie a tvorbu pracovných miest na vidieku v súlade s ochranou životného prostredia na 
dosiahnutie cieľov rozvoja vidieka: podporovať konkurencieschopnosť poľnohospodárstva, zabezpečovať 
udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a dosiahnuť vyvážený územný rozvoj vidieckych komunít. 

Podľa definície vidieckych oblastí Eurostatu,  z 8 krajov SR je prevažne mestským regiónom len Bratislavský 
kraj, ostatné kraje patria medzi prechodné a prevažne vidiecke. Spolu vidiecke regióny (prechodné + 
prevažne vidiecke) zaberajú 95,8 % rozlohy SR a žije v nich 88,6 % obyvateľov SR. Pri pohľade na úroveň 
okresov je zrejmé, že aj okresy Bratislavského kraja s výnimkou okresov Bratislava 1 - 5 patria medzi 
vidiecke okresy. 

V nadväznosti na vyššie uvedené sa na účely PRV SR 2014-2020 bude považovať za vidiecke oblasti  celé 
územie SR okrem všetkých krajských miest s výnimkou ich prímestských častí do 5 000 obyvateľov 
(vrátane), pričom táto definícia vidieckych oblastí  sa bude uplatňovať ako jedna z podmienok 
oprávnenosti len v prípade nasledovných opatrení/podopatrení programu: 

 1 Prenos znalostí a informačné akcie – definícia vidieckosti sa vzťahuje len na aktivity žiadateľa, pri 
ktorých je konečným beneficientom pomoci nepoľnohospodársky, nepotravinársky a nelesný MSP; 

 2 Poradenské služby – definícia vidieckosti sa vzťahuje len na adresáta poradenskej služby, ktorým 
je nepoľnohospodársky a nelesný MSP;  

 6.4 Podpora investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností – definícia 
vidieckosti sa vzťahuje  na všetkých oprávnených žiadateľov s výnimkou poľnohospodárskych 
podnikov; 

 7 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo – definícia vidieckosti sa ďalej limituje na 
obce/prímestské časti do 1000 obyvateľov, resp. do 500 v prípade širokopásmového internetu; 

 19 LEADER – definícia vidieckosti sa ďalej limituje v prípade obcí ako žiadateľov na obce do 20 000 
obyvateľov, v prípade prímestských častí platí limit oprávnenosti z hore uvedenej definície, t.j. do 
5 000 obyvateľov. 

Vzhľadom na obmedzené zdroje PRV a potrebu koncentrácie podpory môže byť podpora vidieckych oblastí 
určená užším vymedzením konečného prijímateľa na úrovni jednotlivých opatrení. 

 

M01 – Prenos znalosti a informačne akcie  

1.1 Podpora odborného vzdelávania a získavania zručností 

Podopatrenie 
1.1. – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností 
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Opis typu operácie 
Oblasti zamerania aktivít: 

1. Vzdelávanie v oblasti inovácií – zavádzanie nových chovateľských, pestovateľských 
a spracovateľských postupov a technológií 

2. Vzdelávanie začínajúcich poľnohospodárov, mladých poľnohospodárov v oblasti legislatívy, výroby, 
spracovania a predaja produktov; 

3. Vzdelávanie v oblasti efektívneho riadenia podniku – ekonomika, financie, obchod; 
4. Vzdelávanie v oblasti reštrukturalizácie výroby so zameraním na výrobu produktov s vyššou 

pridanou hodnotou a ich umiestnenie na trhoch; 
5. Vzdelávanie pôdohospodárov v oblasti spracovania vlastných produktov, marketingu a predaja 

konečnému spotrebiteľovi; 
6. Vzdelávanie v oblasti výroby tradičných regionálnych produktov s dôrazom na tvorbu nových 

pracovných miest; 
7. Vzdelávanie v oblasti lokálnej ekonomiky ako nástroja rozvoja regiónov v aktivitách mimo 

poľnohospodárskej výroby; 
8. Vzdelávanie v oblasti vidieckeho cestovného ruchu ako nástroja rozvoja regiónov  a tvorby 

pracovných síl na vidieku; 
9. Vzdelávanie v oblasti ekologického poľnohospodárstva- eko-friendly postupy v poľnohospodárstve 

10. Vzdelávanie v oblasti posilnenia biodiverzity, preventívnych, ochranných a environmentálnych 
opatrení  v rámci pôdohospodárstva; 

11. Vzdelávanie v oblasti posilnenia biodiverzity, preventívnych, ochranných a environmentálnych 
opatrení v rámci lesného hospodárstva; 

12. Vzdelávanie aktívne pracujúcich občanov marginalizovaných skupín, vrátane MRK prostredníctvom 
kurzov zameraných na nadobudnutie zručností v rastlinnej a živočíšnej výrobe. 

13. Vzdelávanie v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov energie v poľnohospodárstve, pri spracovaní 
profuktov, v lesnom hospodárstve a na vidieku. 

14. Vzdelávanie vo vyššie uvedených oblastiach v Bratislavskom kraji. 

 
Prijímatelia 
Prijímateľom finančnej pomoci je provider (poskytovateľ) služieb prenosu vedomostí a zručností pre 
konečných prijímateľov nefinančnej pomoci (beneficientov), ktorými sú aktívni, ako i začínajúci 
poľnohospodári, obhospodarovatelia lesa, spracovatelia produktov poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby 
v pracovnoprávnom vzťahu a malé a stredné podniky vo vidieckych oblastiach. 
 

Oprávnené náklady 
1. personálne náklady na zabezpečenie, prípravu a realizáciu aktivít vrátane odmien a odvodov do 

zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne; 
2. prenájom školiacich priestorov a potrebnej techniky; 
3. materiálno-technické náklady, zahŕňajúce vydávanie odborných publikácií v tlačenej a elektronickej 

forme, náklady na propagáciu formou informačných a propagačných materiálov i náklady na služby 
v súvislosti s aktivitou; 

4. režijné náklady spojené s realizáciou vzdelávacej aktivity vrátane nákladov na získavanie zručností- 
nepriame výdavky/náklady súvisiace so zabezpečením podporných aktivít projektu a taktiež náklady 
konečného prijímateľa finančnej pomoci, ktoré súvisia s projektom (okrem nákladov, ktoré si 
uplatňuje v rámci priamych oprávnených výdavkov v rámci projektu) napr. nákup tlačív, platby za 
telefón atď. 

5. ubytovacie náklady, náklady na občerstvenie, cestovné resp. dopravné náklady, ak sú súčasťou 
projektu; 
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1.2 Demonštračné aktivity a informačné akcie 

Podopatrenie 
1.2. – Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie 
 
Opis typu operácie 
Jednotlivé oblasti zamerania informačných aktivít: 

1. oblasť aplikácie spoločnej poľnohospodárskej politiky – nastavenie systému, podpory, kritériá, 
podmienky, kontrola, autorizácia, platby, previazanosť na národné podpory a štátnu pomoc 
podpory  

2. oblasť ekologického poľnohospodárstva 
3. informačné aktivity so zameraním na znižovanie znečistenia jednotlivých zložiek životného 

prostredia – ovzdušie, voda, pôda, klíma ako a biodiverzity; 
4. oblasť hospodárenia s vodou na poľnohospodárskej pôde – protierózne a protipovodňové 

opatrenia; 
5. oblasť so zameraním na zvýšenie záujmu o hospodárenie v uvedených oblastiach s dôrazom na 

kompenzačné platby v územiach NATURA 2000; 
6. oblasť aplikácie hnojív a pesticídov do pôdy – smernice a nariadenia na ich aplikáciu; 
7. oblasť zameraná na protieróznu ochranu a ochranu proti degradácii pôdy vrátane starostlivosti o 

TTP; 
8. oblasť zamerania na energetickú efektívnosť v pôdohospodárstve – efektívne tepelné hospodárstvo 

s udržateľným využitím obnoviteľných zdrojov energie, ktoré je podnik schopný produkovať. 
Využitie minimalizačných technológií pri osevných postupoch; 

9. oblasť výroby elektrickej energie a tepla s využitím vedľajších produktov, zvyškov a iných 
nepotravinových surovín; 

10. oblasť manipulácie, uskladňovania a aplikácie organických hnojív, exkrementov hospodárskych 
zvierat s dôrazom na minimalizáciu úniku skleníkových plynov; 

11. vyššie uvedené oblasti v Bratislavskom kraji 
 

Prijímatelia 
Prijímateľom finančnej pomoci je poskytovateľ služieb (provider) informačných akcií a demonštračných 
aktivít pre konečných prijímateľov nefinančnej pomoci (beneficientov), ktorými sú aktívni ako i začínajúci 
poľnohospodári, obhospodarovatelia lesa, spracovatelia produktov poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby 
v pracovnoprávnom vzťahu a malé a stredné podniky vo vidieckych oblastiach. 

Oprávnené náklady 

1. personálne náklady na zabezpečenie, prípravu a realizáciu aktivít vrátane odmien a odvodov do 
zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne; 

2. prenájom priestorov a potrebnej techniky; 
3. materiálno-technické náklady, zahŕňajúce vydávanie odborných publikácií v tlačenej a elektronickej 

forme, náklady na propagáciu formou informačných a propagačných materiálov,  i náklady na 
služby v súvislosti s aktivitou; 

4. ubytovacie náklady (výdavky na ubytovanie u účastníkov, zamestnancov konečného prijímateľa 
finančnej pomoci a osôb mimo pracovnoprávneho vzťahu zúčastňujúcich sa na vzdelávacej aktivite 
hradené formou faktúr na základe prezenčných listín), náklady na občerstvenie resp. dopravné 
náklady, ak sú súčasťou projektu; 

5. investičné náklady spojené s realizáciou demonštračnej aktivity 
6. 6.vecné ceny do súťaže; 
7. režijné náklady spojené s realizáciou vzdelávacej aktivity vrátane nákladov na získavanie zručností- 

nepriame výdavky/náklady súvisiace so zabezpečením podporných aktivít projektu a taktiež náklady 
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konečného prijímateľa finančnej pomoci, ktoré súvisia s projektom (okrem nákladov, ktoré si 
uplatňuje v rámci priamych oprávnených výdavkov v rámci projektu) napr. nákup tlačív, platby za 
telefón atď. 

(Uplatniteľné) sumy a miery podpory 

Miera podpory z celkových oprávnených nákladov: 100%. 
Maximálna výška podpory: 40 tis. EUR 
 

M02 – Poradenské služby, služby pomoci pri riadení 
poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre poľnohospodárske 
podniky  
 

2.1 Poradenské služby zamerané na pomoc poľnohospodárom a 
obhospodarovateľom lesa 

Podopatrenie 

2.1. – Podpora na pomoc pri využívaní poradenských služieb 

Opis typu operácie 

Hlavným cieľom je poskytnutie rady v najdôležitejších oblastiach v pôdohospodárstve v súlade so 
Spoločnou poľnohospodárskou politikou EÚ a v zmysle Stratégie 2020 a rovnako pomáhať farmárom, 
majiteľom lesa a spracovateľom poľnohospodárskych produktov riešiť ich problémy, prispôsobovať proces 
výroby a metódy riadenia potrebám súčasnosti. 

Prijímatelia 

Prijímateľom finančnej pomoci budú certifikovaní poradcovia, organizácie združujúce certifikovaných 
poradcov resp. spoločnosti a organizácie zamestnávajúce certifikovaných poradcov spĺňajúcich kritériá 
odbornosti. 
Konečnými prijímateľmi pomoci budú aktívni poľnohospodári, subjekty lesného hospodárstva ako aj malé a 
stredné podniky podnikajúce vo vidieckych oblastiach. 
Certifikovaní poradcovia, organizácie združujúce certifikovaných poradcov resp. spoločnosti a organizácie 
zamestnávajúce certifikovaných poradcov budú vyberaní prostredníctvom verejného obstarávania 
realizovaného riadiacim orgánom MPRV SR, resp. Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. 

Oprávnené náklady 

Cena poradenskej služby zahŕňa: 
1. dopravné náklady a ubytovacie náklady, ak sú súčasťou poradenskej služby; 
2. personálne náklady na zabezpečenie, prípravu a realizáciu aktivít vrátane odmien zamestnancov 

a odvodov do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne; 
3. administratívne náklady a náklady na služby v súvislosti s aktivitou; 
4. poradenstvo. 

(Uplatniteľné) sumy a miery podpory 

Miera podpory z celkových oprávnených výdavkov: 100% 

 max 1 500 €/za 1 poskytnutú poradenskú  službu; 

 súčasťou vysúťaženej ceny za poradenskú služby sú už aj vyššie uvedené oprávnené náklady a zisk. 
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2.3 Podpora vzdelávania poradcov v poľnohospodárstve a lesnom 
hospodárstve 

Podopatrenie 

2.3. – Podpora na odbornú prípravu poradcov 

Opis typu operácie 

Hlavná cesta pre zlepšenie efektívnosti podnikateľských subjektov a rast poľnohospodárskej produkcie je 
včasná informovanosť agropodnikateľov, čo si vyžaduje kvalitných poradcov. Systém ďalšieho vzdelávania 
poradcov (povinný, základný a nadstavbový kurz) štátnymi vzdelávacími inštitúciami podľa jednotlivých 
odborností v akreditovaných vzdelávacích aktivitách, vychádza zo základnej požiadavky, že poradcovia si 
musia trvalo zdokonaľovať svoju odbornosť, vedomosti, metódy a pracovné postupy, aby podávali najlepšie 
výsledky a výstupy jednotlivcom.  Efektívne väzby medzi farmárom a poradcom si vyžaduje poradcov, ktorí 
navštevujú podnikateľské subjekty, spolu analyzujú ich problémy a diskutujú, ktoré riešenia sú možné. 
Kvality, ktoré poradca potrebuje je na jednej strane množstvo odborných zručností a intelektuálnych 
vlastností a na druhej strane množstvo výnimočných osobných zručností. Hlavným cieľom podpory 
poradcov v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve je zabezpečiť odbornosť, profesionalitu a schopnosť 
zvládnuť prácu na projekte vo svojej oblasti, ponúkajúc nové špeciálne služby, špecializujúc sa na určité 
odbory, a taktiež poskytnúť i tým najnáročnejším zákazníkom obsiahly súbor služieb s aplikovaním nových 
metód intervencie s maximálnou profesionalitou, s ohľadom na kvalitu služieb a štábnu integritu a na to, 
aby zákazník vždy dostal to, za čo platí. Odborné vzdelávanie poradcov je zamerané na pomoc 
poľnohospodárom a obhospodarovateľom lesa využívať poradenské služby na zlepšenie ekonomickej a 
environmentálnej výkonnosti, zlepšenie klimatických podmienok a pružnosti hospodárstva, podnikania a 
investícií. 

Prijímatelia 

Prijímateľmi finančnej pomoci budú Agroinštitút a Národné lesnícke centrum, ktoré budú na základe tzv. IN-
HOUSE princípu, výhradnými inštitúciami na certifikovanie poradcov; 
Konečnými prijímateľmi nefinančnej pomoci (užívatelia podpory/adresáti vzdelávania) sú certifikovaní 
poradcovia. 

Oprávnené náklady 

Náklady pre zabezpečenie systému vzdelávania v oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva: 
1. Výdaje spojené s akreditáciou vzdelávacích programov a vzdelávacích modulov - náklady 

vynaložené akreditačným orgánom pri vykonávaní jednotlivých úkonov; 
2. Výdaje spojené so zabezpečenie lektorskej činnosti: personálne náklady na lektorov, cestovné 

náhrady, náklady na ubytovanie a stravovanie; 
3. Výdaje spojené s tvorbou študijných materiálov a testov na overovanie odbornej spôsobilosti; 
4. Výdaje spojené s tvorbou e-learningových kurzov a testov na overovanie odbornej spôsobilosti; 
5. Výdaje spojené s organizačným zabezpečením odbornej prípravy:  personálne náklady manažéra a 

administrátora odbornej prípravy, cestovné náhrady, náklady na prenájom učebných priestorov, 
náklady na prenájom didaktickej techniky, náklady na prenájom IKT, náklady na prepravu pri 
zabezpečení praktickej časti odbornej prípravy, ostatné výdaje – poplatky za poštové, 
telekomunikačné a internetové služby; 

6. Výdaje spojené so správou registra pôdohospodárskych poradcov: aktualizácia informačných 
systémov pre prezentáciu certifikovaných poradcov, tvorba a tlač certifikátov a osvedčení poradcov 
o odbornej spôsobilosti; 
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7. Ostatné výdaje režijného charakteru /podiel z priamych výdajov – paušál/ (nepriame 
výdavky/náklady súvisiace so zabezpečením podporných aktivít projektu a taktiež náklady 
konečného prijímateľa finančnej pomoci, ktoré súvisia s projektom (okrem nákladov, ktoré si 
uplatňuje v rámci priamych oprávnených výdavkov v rámci projektu); 

8. Výdaje spojené s účastníkmi odbornej prípravy: náklady na ubytovanie a stravovanie. 

(Uplatniteľné) sumy a miery podpory 

200 000 € na tri roky odborného vzdelávania spolu pre vybrané vzdelávacie organizácie. 
Certifikovaní poradcovia sa za účelom ich odborného preškolenia  a získania certifikátu  budú podieľať 
sumou vo výške 50% z celkových oprávnených výdavkov. 

 

M04 – Investície do hmotného majetku 

A: Investície do hmotného majetku prispievajúce k zlepšeniu konkurencieschopnosti, využívania, 

vody a OZE v poľnohospodárstve 

Podopatrenie 

4.1. – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov 

Opis typu operácie 

V nadväznosti na SWOT analýzu a stratégiu budú realizované nasledovné operácie roztriedené do  kategórií 
A a B: 
A) U všetkých veľkostných druhov fariem, pre mladých a malých farmárov a pre začínajúce farmy: 

 investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe a špeciálnej  rastlinnej výrobe 
vrátane investícií do geotermálnych vrtov s tým súvisiacich investícií a vrátane investícií do 
obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej 
výroby vrátane strojov a náradia 

 investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a  pozberovej úpravy 
vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 
MWt 

 investície v súvislosti s využívaním závlah, realizáciou investícií do existujúcich a nových závlahových 
systémov (infraštruktúry ako aj koncových zariadení) s cieľom ich výstavby, rekonštrukcie, 
modernizácie a efektívnejšieho nakladania so závlahovou vodou a energiou obmedzením ich strát, 
všetko s cieľom zvýšiť produkciu a jej kvalitu 

 investície spojené s o zavádzaním inovatívnych technológii v súvislosti s variabilnou aplikáciou 
organických a priemyselných hnojív do pôdy  a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia 
kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou 

 investície do zlepšenia odbytu 

 investície do zníženia záťaže na životné prostredie vrátane technológii v súvislosti s rastom 
produkcie alebo rastom kvality produkcie 

 investície na založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín na 
poľnohospodárskej pôde 

 investície spojené s využitím biomasy z odpadu vzniknutého primárne zo živočíšnej výroby 
B)  U fariem, kde ekonomická veľkosť meraná štandardnou produkciou je od 15 000 do 249 999: 

 Investície do reštrukturalizácie poľnohospodárskej výroby v podniku s cieľom zvýšenia produktivity 
alebo zamestnanosti 
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 Investície do diverzifikácie poľnohospodárskej výroby smerom k výrobe produktov, ktoré prinášajú  
vyššiu pridanú hodnotu 

 Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a  pozberovej úpravy 
vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 
MWt v súvislosti s reštrukturalizáciou výroby v podniku alebo diverzifikáciou výroby  

Prijímatelia 

Prijímateľom  pomoci sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe. V 
spojitosti s opatrením Spolupráca aj iný verejný alebo súkromný subjekt. 

Oprávnené náklady 

1. investície do dlhodobého hmotného majetku vrátane lízingu a investícií na zlepšenie kvalitatívnych 
vlastností nehnuteľného dlhodobého hmotného majetku spojené s opisom činností 

2. investície do dlhodobého nehmotného majetku (nadobudnutie alebo vývoj počítačového softvéru a 
nadobudnutie patentových práv, licencií, autorských práv a ochranných známok); 

3. investície do dlhodobého hmotného majetku nakúpeného z druhej ruky vrátane jeho lízingu, ale 
len  v prípade, že žiadateľom o NFP je mladý farmár z Opatrenia 6.1 a v čase podania žiadosti vek 
majetku neprevýši 3 roky; 

4. súvisiace všeobecné náklady definované v kapitole 8.1.3 (v zmysle č. 45 nariadenia 1305/2013.). 

(Uplatniteľné) sumy a miery podpory 

Základná miera podpory z celkových oprávnených výdavkov: 

 50 % v prípade menej rozvinutých regiónov (mimo Bratislavského kraja); 

 40 % v prípade iných regiónov (Bratislavský kraj). 
Zároveň platí, že základná miera podpory sa zvyšuje: 

 o 20 % v prípade mladých poľnohospodárov; 

 o 20 % v prípade kolektívnych (združených) investícií; 

 o 20 % v prípade operácií v rámci operačných skupín EIP; 

 o 20 % v prípade integrovaných projektov s inými opatreniami. 
V prípade, ak predmetom projektu je aj spracovanie, kde výstupom je produkt mimo prílohy I, bude na 
uvedenú časť nasledovná miera podpory: 
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 
Miera podpory z celkových oprávnených výdavkov pre stredné podniky: 

 45% v prípade PO, KE, BB, ZA kraja 

 35% v prípade TN, NR, TT, BA kraja 
Miera  podpory z celkových oprávnených výdavkov pre veľké podniky: 

 35% v prípade PO, KE, BB, ZA kraja 

 25% v prípade TN, NR, TT ,BA kraja 
„ Miera podpory sa môže zvýšiť kombinovane najviac do 90% z celkových oprávnených výdavkov. 
Maximálna výška oprávnených výdavkov na jeden projekt v rámci kategórie A je 2 000 000 €. Maximálna 
výška oprávnených výdavkov na jeden projekt v rámci kategórie B je 200 000 €. V rámci kolektívnych 
investícií bude maximálna suma na projekt 1 000 000 € na každého prijímateľa alebo partnera,  najviac 
10 000 000 €. V rámci integrovaných projektov  bude maximálna suma na projekt najviac 10 000 000 €. 
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B: Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja poľnohosp. výrobkov a prispievajúce k 

úsporám energetickej spotreby 

Podopatrenie 

4.2. – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov 

Opis typu operácie 

 Rozsah činností: 
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); 

2. obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií, 
spracovateľských a výrobných kapacít, vrátane laboratórneho vybavenia a detektorov kovov 
v rámci procesu spracovania, 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. 1308/2013); 

3. stavebné alebo technologické investície na vytvorenie alebo modernizáciu miestnej zbernej siete - 
príjem, skladovanie, úprava, triedenie a balenie; 

4. nákup 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 

5. zavedenie technológií a postupov s cieľom vytvoriť nové 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; 

6. stavebné alebo technologické investície podporujúce lepšie využitie alebo elimináciu vedľajších 
produktov alebo odpadu a čistiarne odpadových vôd; 

7. investície v súvislosti s výrobou a miešaním krmív z poľnohospodárskych produktov 
8. investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní;  
9. investície do zlepšenia pracovného prostredia  pre zamestnancov (hygienické zariadenia, jedálne, 

odpočivárne, klimatizácia). 

Prijímatelia 

Prijímateľmi pomoci sú: 
1. Fyzické a právnické osoby  podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej 

prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby (s výnimkou rybích produktov) v rámci celého rozsahu 
činností. 

2. Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby ako aj spracovania 
vlastnej produkcie. V tomto prípade prijímateľ podpory bude môcť predávať výhradne výrobky, na 
ktoré sa ako vstup vzťahuje príloha I ZFEÚ. 

Oprávnené náklady 

1. investície do dlhodobého hmotného majetku vrátane lízingu a investícií na zlepšenie kvalitatívnych 
vlastností nehnuteľného dlhodobého hmotného majetku spojené s opisom činností; 
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2. investície do dlhodobého nehmotného majetku (nadobudnutie alebo vývoj počítačového softvéru a 
nadobudnutie patentových práv, licencií, autorských práv a ochranných známok v spojitosti so 
spracovaním poľnohospodárskych produktov); 

3. súvisiace všeobecné náklady definované v kapitole 8.1.3 (v zmysle č. 45 nariadenia 1305/2013.). 

(Uplatniteľné) sumy a miery podpory 

1. výstup v rámci prílohy I. 
Základná miera  podpory z celkových oprávnených výdavkov: 
pre mikro, malý a stredný podnik: 

 50% v prípade menej rozvinutých regiónov (mimo Bratislavského kraja); 

 40% v prípade ostatných regiónov (Bratislavský kraj); 
pre veľký podnik, výška oprávnených výdavkov: 

 35% v prípade menej rozvinutých regiónov  ako aj ostatných regiónov 
Zároveň platí, že základná miera podpory sa zvýši o 20%: 

 v prípade operácií v rámci operačných skupín EIP; 

 v prípade integrovaných projektov s inými opatreniami. 
Miera podpory sa môže zvýšiť kombinovane najviac do 90% z celkových oprávnených výdavkov. 
2. výstup mimo prílohy I. 
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 
Miera podpory z celkových oprávnených výdavkov pre stredné podniky: 

 45% v prípade PO, KE, BB, ZA kraja 

 35% v prípade TN, NR, TT, BA kraja 
Miera  podpory z celkových oprávnených výdavkov pre veľké podniky: 

 35% v prípade PO, KE, BB, ZA kraja 

 25% v prípade TN, NR, TT ,BA kraja 
 
Maximálna výška oprávnených nákladov na jeden projekt je 2 000 000 €. V rámci kolektívnych investícií 
bude maximálna suma na projekt 2 000 000 € na každého prijímateľa alebo partnera,  najviac 10 000 000 €. 
V rámci integrovaných projektov  bude maximálna suma na projekt najviac 10 000 000 €. 

C: Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav 

Podopatrenie 

4.3. – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 

Opis typu operácie 

Realizácia pozemkových úprav je dôležitá vzhľadom na zamedzenie prebiehajúcich negatívnych procesov vo 
vidieckej a poľnohospodárskej krajine ako sú: nezrovnalosti v evidencii pozemkového vlastníctva, čo vedie 
k tomu, že súčasní obhospodarovatelia pozemkov nemajú možnosť uzatvoriť korektné nájomné zmluvy k 
reálnym pozemkom; nízka podpora rozvoja malých podnikov osobitne SHR; nevysporiadané vlastnícke 
vzťahy k pozemkom tvoriacich  existujúcu infraštruktúru (väčšina súčasných poľných a lesných ciest nie je 
majetkovoprávne usporiadaná). Tieto problémy riešia práve pozemkové úpravy, ktoré prispievajú k: 

 zníženiu fragmentácie pozemkového vlastníctva; 

 obnove evidencie pozemkov a podpore hospodárenia na pozemkoch; 
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 vytvoreniu novej evidencie pozemkového vlastníctva na zabezpečenie súladu medzi pozemkami 
produkčných celkov z LPIS a údajmi v katastri nehnuteľností so skutkovým stavom v teréne; 

 vytvoreniu podmienok  pre korektné nájomné vzťahy k pozemkom ako základný predpoklad pre 
poskytovanie priamych platieb na pôdu; 

 podpore hospodárenia na upravených pozemkoch, čo vytvára predpoklad pre rozvoj trhu s pôdou 
s cieľom zlepšenia podmienok obhospodarovania pozemkov za účelom zlepšenia podnikania  na 
pôde. 

Prijímatelia 

Prijímateľ finančnej pomoci: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 
Konečný prijímateľ nefinančnej pomoci: 
Priamy– štátna správa v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy. 
Nepriamy– obhospodarovatelia a vlastníci pôdy a miestna územná samospráva. 

Oprávnené náklady 

1. Investície do dlhodobého hmotného majetku vrátane zelenej infraštruktúry; 
2. Administratívne náklady na vykonanie projektov pozemkových úprav sú oprávnené iba v prípade, 

že dôjde k následnému vykonaniu samotnej investície prostredníctvom podopatrenia D: 
Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení; 

3. Všeobecné náklady súvisiace s bodom 1 - náklady na riadenie projektu v zmysle kapitoly 8.1.3 

(Uplatniteľné) sumy a miery podpory 

Miera podpory celkových oprávnených výdavkov: 100%. 

D: Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení 

Podopatrenie 

4.3. – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 

Opis typu operácie 

Pozemkové úpravy v predmetnom katastrálnom území možno považovať za skončené až po vybudovaní 
všetkých spoločných zariadení a opatrení navrhnutých v projekte pozemkových úprav, čím sa pozemky 
vstupujúce do pozemkových úprav stávajú lepšie prístupnými, budovaním protivodňových objektov sa 
zabraňuje odplavovaniu ornice, pomocou vodohospodárskych stavieb sa regulujú vodné toky a pomocou 
ekologických zariadení sa zabraňuje vodnej a veternej erózií a tým sa zvyšuje a chráni kvalita pôdy. 

Prijímatelia 

Prijímateľ finančnej pomoci: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a obce. 
Konečný prijímateľ nefinančnej pomoci: 
Priamy – štátna správa v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy. 
Nepriamy – obhospodarovatelia a vlastníci pôdy a miestna územná samospráva. 

Oprávnené náklady 

1. Investície do dlhodobého hmotného majetku 
2. Všeobecné náklady súvisiace s bodom 1 - náklady na riadenie projektu v zmysle kapitoly 8.1.3 
3. Investície spojené s prvkami zelenej infraštruktúry. 
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(Uplatniteľné) sumy a miery podpory 

Miera podpory celkových oprávnených výdavkov: 100%. 

E: Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde 

Podopatrenie 

4.3. – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 

Opis typu operácie 

Základom obhospodarovania lesov je racionálne sprístupnenie lesnou dopravnou sieťou. Na optimálne 
sprístupnenie lesov chýba v rámci lesov Slovenska dobudovať alebo zrekonštruovať  ešte asi 3 000 – 5 000 
km lesných ciest kategórie 1L, 2L /pevných odvozných ciest/ ako aj 3L, čo znamená, že sprístupňovanie 
lesov predstavuje najvyššiu prioritu lesného hospodárstva. Pri sprístupňovaní horských lesov sa odporúča 
postupovať diferencovane, podľa kategórií lesov s tým, že v hospodárskych lesoch sa uvažuje s optimálnou 
hustotou do 20 - 25 m.ha-1 kategórie 1L a 2L a pre ochranné lesy sa odporúča hustota 7 – 14 m.ha-1 
lesných ciest. Zlepšenie dopravnej infraštruktúry v lesoch výrazne priamo prispeje k fokusovej oblasti 2C+ 
Zlepšenie hospodárskeho výkonu lesného hospodárstva. 

Prijímatelia 

 obhospodarovateľ lesa v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch. 

Oprávnené náklady 

 Investície súvisiace s výstavbou, rekonštrukciou a modernizáciou nehnuteľného majetku; 

 Všeobecné náklady súvisiace s bodom 1. v zmysle čl. 45 písm. c) nariadenia 1305/2013, ktoré sú 
bližšie špecifikované v kapitole 8.1.3. 

(Uplatniteľné) sumy a miery podpory 

Miera podpory celkových oprávnených výdavkov: 80%. 
 

M05 – Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného 
prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie 
vhodných preventívnych opatrení   

Preventívne opatrenia pred negatívnymi dôsledkami katastrof na potenciál poľnohospodárskej 

výroby  

Podopatrenie 
5.1. – Podpora na investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov 
pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých poveternostných udalostí a katastrofických udalostí 

Opis typu operácie 

Rekonštrukcia, modernizácia, oprava a dostavba (v zmysle vodozádržných opatrení, resp. vodných stavidiel) 
odvodňovacích systémov, kanálov s regulovaným odtokom a čerpacích staníc a ich zariadení, ktoré sú 
v súlade s relevantnými plánmi manažmentu povodia. 
Opatrenie prispieva prioritne k fokusovej oblasti 3B. 
Opatrenie prispieva sekundárne k fokusovej oblasti  4B. 



 

 

15 

Prijímatelia 

Verejný subjekt, ak preukáže prepojenie medzi realizovanými investíciami a potenciálom 
poľnohospodárskej výroby (Hydromeliorácie, š.p.). 

Oprávnené náklady 

1. Hmotné a nehmotné investície súvisiace s opisom operácie; 
2. Všeobecné náklady. 

 

(Uplatniteľné) sumy a miery podpory 

Maximálna výška podpory z celkových oprávnených výdavkov: 100% na činnosti vykonávané verejným 
subjektom, ak preukážu prepojenie medzi realizovanými investíciami a potenciálom poľnohospodárskej 
výroby. 
 

M06 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti  

A Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov  

Podopatrenie 
6.1. – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov 

Opis typu operácie 

Podpora sa poskytuje mladému poľnohospodárovi na začatie jeho podnikateľskej činnosti v oblasti 
živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby na realizáciu podnikateľského plánu. 

Prijímatelia 

Mladý poľnohospodár – samostatne hospodáriaci roľník (mikropodnik alebo malý podnik v zmysle 
odporúčania Komisie 2003/361/ES), ktorý vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu ako sústavnú a 
samostatnú činnosť pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a za účelom dosiahnutia zisku, ktorý je 
hlavným zdrojom jeho príjmu. Táto fyzická osoba v čase podania ŽoNFP nemá viac ako 40 rokov, má 
zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho 
jediný a najvyšší predstaviteľ. 

Oprávnené náklady 

Oprávnené náklady sú výlučne náklady uvedené v podnikateľskom pláne. Prijímateľ podpory nie je povinný 
preukazovať skutočný účel použitia NFP na jednotlivé typy nákladov, uvedených v podnikateľskom pláne. 

(Uplatniteľné) sumy a miery podpory 

50 000€ na 1 mladého poľnohospodára vo forme 2 splátok po dobu max. 5 rokov, pričom 70% podpory sa 
vypláca po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP a 30% po správnej realizácii podnikateľského plánu. 

Zoznam podporovaných komodít  

Zoznam komodít rastlinnej výroby: Strukoviny, Hrach, poľná fazuľa a sladký bôb, Strukoviny okrem hrachu, 
poľnej fazule a sladkého bôbu, Zemiaky, Aromatické, liečivé a kulinárske rastliny, Ostatné olejniny (vrátane 
maku), Čerstvá zelenina, melóny a jahody pestované na otvorenom priestranstve, Čerstvá zelenina, melóny 
a jahody pestované na otvorenom priestranstve – poľné, Čerstvá zelenina, melóny a jahody pestované pod 
krytým priestranstvom, Druhy ovocia, Ovocie mierneho podnebného pásma, Bobuľoviny, Orechy, 
Vinohrady, Vinohrady – akostné vína, Vinohrady – ostatné vína, Vinohrady - stolové hrozno 
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Zoznam komodít živočíšnej výroby: Koňovité, Hovädzí dobytok mladší ako rok, Hovädzí dobytok mladší ako 
dva roky – býčky, Hovädzí dobytok mladší ako dva roky – jalovičky, Hovädzí dobytok starší ako dva roky – 
býky, Hovädzí dobytok – jalovice staršie ako dva roky, Dojnice, Ostatné kravy staršie ako dva roky, Dojnice, 
Ovce, Chovné ovce – samice, Ostatné ovce, Kozy, Kozy - chovné samice, Ostatné kozy, Ošípané - chovné 
prasnice nad 50kg, Ošípané – prasiatka do 20kg, Ošípané – ostatné, Hydina – Brojlery, Hydina – Morky, 
Hydina – Nosnice, Ostatná hydina, Kačky, Husi, Králiky – chovné samice, Včelstvá 
Okrem vyššie uvedených povinných súčastí podnikateľského plánu budú v rámci metodického pokynu pre 
toto podopatrenie stanovené ďalšie špecifické požiadavky súvisiace s obsahom podnikateľského plánu. 
 

B Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov  

Podopatrenie 

6.3. – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov 

Opis typu operácie 

Podpora sa poskytuje malému poľnohospodárskemu podniku na rozvoj jeho podnikateľskej činnosti 
spojenej s realizáciou jeho podnikateľského plánu v oblasti živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby. 

Prijímatelia 

Malý poľnohospodársky podnik - Samostatne hospodáriaci roľník (mikropodnik v zmysle odporúčania 
Komisie 2003/361/ES) podnikajúci v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorého výrobný potenciál, meraný 
štandardným výstupom, prevyšuje 4000Eur a neprevyšuje 9999Eur (hodnota štandardného výstupu). 

Oprávnené náklady 

Oprávnené náklady sú výlučne náklady uvedené v podnikateľskom pláne. Prijímateľ podpory nie je povinný 
preukazovať skutočný účel použitia NFP na jednotlivé typy nákladov, uvedených v podnikateľskom pláne. 

(Uplatniteľné) sumy a miery podpory 

15 000€ na 1 malý poľnohospodársky podnik vo forme 2 splátok po dobu max. 5 rokov, pričom 50% 
podpory sa vypláca po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP a 50% po správnej realizácii podnikateľského 
plánu. 

Zoznam podporovaných komodít  

Zoznam komodít rastlinnej výroby : Strukoviny, Hrach, poľná fazuľa a sladký bôb, Strukoviny okrem hrachu, 
poľnej fazule a sladkého bôbu, Zemiaky, Aromatické, liečivé a kulinárske rastliny, Ostatné olejniny (vrátane 
maku), Čerstvá zelenina, melóny a jahody pestované na otvorenom priestranstve, Čerstvá zelenina, melóny 
a jahody pestované na otvorenom priestranstve – poľné, Čerstvá zelenina, melóny a jahody pestované pod 
krytým priestranstvom, Druhy ovocia, Ovocie mierneho podnebného pásma, Bobuľoviny, Orechy, 
Vinohrady, Vinohrady – akostné vína, Vinohrady – ostatné vína, Vinohrady - stolové hrozno 
Zoznam komodít živočíšnej výroby: Koňovité, Hovädzí dobytok mladší ako rok, Hovädzí dobytok mladší ako 
dva roky – býčky, Hovädzí dobytok mladší ako dva roky – jalovičky, Hovädzí dobytok starší ako dva roky – 
býky, Hovädzí dobytok – jalovice staršie ako dva roky, Dojnice,  Ostatné kravy staršie ako dva roky, Dojnice, 
Ovce, Chovné ovce – samice, Ostatné ovce, Kozy, Kozy - chovné samice, Ostatné kozy, Ošípané - chovné 
prasnice nad 50kg, Ošípané – prasiatka do 20kg, Ošípané – ostatné, Hydina – Brojlery, Hydina – Morky, 
Hydina – Nosnice, Ostatná hydina, Kačky, Husi, Králiky – chovné samice, Včelstvá 
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C Podpora investícií do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností 

Podopatrenie 

6.4. – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností 

Opis typu operácie 

Činnosť 1: činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané na vytváranie 
podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania 
a vytvorenie konferenčných priestorov. 
Oprávnená je výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích 
zariadení, ako aj nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie a to s kapacitou od 5 do 30 lôžok, 
v nadväznosti na vytvorenie alebo modernizáciu areálu na rozvoj rekreačných a relaxačných činností. 
 
Činnosť 2: činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so zníženou 
schopnosťou pohybu. V rámci danej oblasti je možné sa zamerať aj na terapie (hipoterapia, animoterapia), 
lesnú pedagogiku a pod., ktoré prispievajú k rekonvalescencii, lepšiemu začleneniu do spoločenského 
života, zvýšeniu motoriky cieľovej skupiny. 
Činnosť 3: spracovanie a uvádzanie na trh produktov, ktorých výstup spracovania nespadá do prílohy 
I ZFEÚ. Vstupom spracovania môže byť aj produkt, ktorý spadá do prílohy I ZFEÚ za podmienky, že je 
vstupom zároveň aj produkt, ktorý nespadá do prílohy I ZFEÚ (s výnimkou spracovania poľnohospodárskych 
produktov, ktorých vstup spadá výlučne do prílohy I ZFEÚ a výstupom je energia z OZE alebo produkt, ktorý 
sa ďalej využíva na výrobu energie) vrátane doplnkovej výroby nepoľnohospodárskeho, nelesného a 
neakvakultúrneho charakteru, ako aj predaj vlastných produktov nepoľnohospodárskeho, nelesného a 
neakvakultúrneho charakteru (vrátane zriadenia mobilných predajných miest) a výrobkov a/alebo 
produktov iných poľnohospodárov a obhospodarovateľov lesa a akvakultúrnych podnikov za účelom 
ekonomického rozvoja daného územia. Oprávnená je aj tvorba a rozvoj aktivít a činností spojených 
s poskytovaním služieb, najmä služieb súvisiacich so skladovaním, logistikou a dopravou a zriaďovaním 
podnikateľských inkubátorov. 
V rámci využívania obnoviteľných zdrojov energie sú oprávnené nasledovné investície za podmienky, že 
časť energie prijímateľ podpory spotrebuje vo vlastnom podniku    a v prípade využívania solárnej energie, 
táto pokryje sprostredkovane aj časť jeho spotreby tepla resp. bude vyrobená elektrina použitá aj na 
klimatizáciu a pod. 

Prijímatelia 

Činnosť 1 a 2: 
Mikropodniky a malé podniky (v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) vo vidieckych oblastiach. 
Činnosť 1 až 3:  

1. Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby. 
2. Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach v zmysle 

odporúčania Komisie 2003/361/ES)  obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: 

 súkromných vlastníkov a ich združení; 

 obcí a ich združení; 

 Cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho 
správu a nakladanie s ním. 

3. Fyzické a právnické osoby (mikropodniky a malé podniky vo vidieckych oblastiach v zmysle 
odporúčania Komisie 2003/361/ES) podnikajúce v oblasti hospodárskeho chovu rýb (akvakultúry). 
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Oprávnené náklady 

1. výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s oprávnenými činnosťami v rámci 
tohto podopatrenia, 

2. všeobecné náklady. 
[1] V rámci činnosti 3 nie sú oprávnené investície súvisiace s drevospracujúcim priemyslom (piliarska 
výroba, výroba nábytku a pod.), s výnimkou využívania dreva ako OZE. 
V prípade obhospodarovateľov lesa je činnosť 1 oprávnená s výnimkou budovania a obnovy občianskej 
a poznávacej infraštruktúry (náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, 
mostíky, turistické značenie, mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové 
koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity na 
pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy). 
V prípade podnikov akvakultúry nie sú oprávnené investície do alternatívnych zdrojov príjmov, ktoré 
súvisia s akvakultúrou, ako je rybárska turistika, environmentálne služby v oblasti akvakultúry, vzdelávacie 
aktivity súvisiace s akvakultúrou a pod. 
 

(Uplatniteľné) sumy a miery podpory 

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov pre mikro a malé podniky: 

 55 % v nasledovných krajoch SR: PO, KE, BB, ZA; 

 45% v nasledovných krajoch SR: TN, NR, TT, BA.  
Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov pre stredné podniky: 

 45 % v nasledovných krajoch SR: PO, KE, BB, ZA; 

 35% v nasledovných krajoch SR: TN, NR, TT, BA. 
 Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov pre veľké podniky: 

 35 % v nasledovných krajoch SR: PO, KE, BB, ZA; 

 25% v  nasledovných krajoch SR: TN, NR, TT, BA. 
 
 

M07 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach  

Budovanie širokopásmového internetu 

Podopatrenie 

7.3. – Podpora na širokopásmovú infraštruktúru vrátane jej budovania, zlepšovania a rozširovania, pasívnu 
širokopásmovú infraštruktúru a poskytovanie širokopásmového prístupu a elektronickej verejnej správy  

Prijímatelia 

1. obce vo vidieckych oblastiach do 500 obyvateľov (vrátane) definované ako biele miesta z hľadiska 
pokrytia širokopásmovým internetom; 
2. združenia obcí s právnou subjektivitou (tvorené z obcí do 500 obyvateľov, ktoré sú definované ako biele 
miesta z hľadiska pokrytia širokopásmovým internetom). 

Oprávnené náklady 

1. výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými činnosťami v rámci tohto 
podopatrenia 
2. všeobecné náklady  
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(Uplatniteľné) sumy a miery podpory 

Výška podpory z celkových oprávnených nákladov: 100% s maximálnym limitom v zmysle definície malej 
infraštruktúry. 

Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých 

rozmerov 

Podopatrenie 

7.2. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr 
malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie 

Opis typu operácie 

 výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových 
vôd; 

 výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov  a záchytných parkovísk, 
autobusových zastávok, výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie 
existujúcich obecných studní.  V prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené 
len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, 
kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú 
prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a 
pod.); 

 zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a pod. 

Prijímatelia 

1. obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane); 
2. pri investíciách do kanalizácií a ČOV - obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 
(vrátane) s výnimkou obcí, ktoré sú súčasťou aglomerácie nad 2 000 EO, ako aj aglomerácie pod 2 000 EO, 
ktorá zasahuje do chránených vodohospodárskych oblastí; 
3. združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane)) . 

(Uplatniteľné) sumy a miery podpory 

Výška podpory z celkových oprávnených nákladov: 100%, s maximálnym limitom v zmysle definície malej 
infraštruktúry. 

Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu  

Podopatrenie 
7.5. – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej 
infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie 
 
Opis typu operácie 

 investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky 
zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry –  miestne kultúrne, 
historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a 
pod.; 

 investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických 
lokalitách  na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné 
body, smerové tabule, KIOSKy a pod.; 
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 budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na 
náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na 
bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického 
značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod. 
 

Prijímatelia 
1. obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane); 
2. združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane)) 
 
Oprávnené náklady 
1. výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými činnosťami v rámci tohto 
podopatrenia a špecifikáciou výdavkov v podkapitole 8.1.3, vrátane výdavkov na začlenenie prvkov zelenej 
infraštruktúry – náklady na následné "ozelenenie" objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce; 
2. všeobecné náklady súvisiace s bodom 1, špecifikované v podkapitole 8.1.3. 

 
(Uplatniteľné) sumy a miery podpory 
Výška podpory z celkových oprávnených nákladov: 100 %, s maximálnym limitom v zmysle definície malej 
infraštruktúry . 

Vytváranie, zlepšovanie alebo rozširovanie miestnych služieb vrátane voľného času a kultúry a 

súvisiacej  infraštruktúry 

Podopatrenie 
7.4. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb 

pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry 
 

Opis typu operácie 
investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času  vrátane príslušnej infraštruktúry – 
napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do 
rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie 
existujúcich kultúrnych domov; 
zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane 
ich okolia; 
investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním malých 
tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu; 
investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž 
kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov); 
investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov 
v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a 
pod. 
investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do 
miestnych služieb. 
 
Prijímatelia 
1. obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane); 
2. združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane)). 

Oprávnené náklady 

1. výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými činnosťami v rámci tohto 
podopatrenia a špecifikáciou výdavkov v podkapitole 8.1.3, vrátane výdavkov na začlenenie prvkov zelenej 
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infraštruktúry – náklady na následné "ozelenenie" objektov a ich začlenenie do zelenej infraštruktúry obce 
a vrátane nákladov súvisiacich s investíciami do využívania OZE a do úspor energie, pokiaľ sú tieto investície 
súčasťou iných investícií v rámci operácie, 
2. všeobecné náklady súvisiace s bodom 1, špecifikované v podkapitole 8.1.3. 

(Uplatniteľné) sumy a miery podpory 

Výška podpory z celkových oprávnených nákladov: 100 %, s maximálnym limitom v zmysle definície malej 
infraštruktúry. 
 
 

M08 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti 
lesov  

A Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami 

a katastrofickými udalosťami  

Podopatrenie 

8.3. – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a 
katastrofickými udalosťami 

Opis typu operácie 

Činnosť 1 na zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch:  

 zahrádzanie bystrín v lesoch podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z. z. (budovanie a rekonštrukcia 
prehrádzok, malé vodné stupne alebo  ich zoskupenia  a úpravy korýt na bystrinách) na účely 
ochrany pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany 
pred požiarmi; 

 budovanie a rekonštrukcia technických diel v lesoch na ochranu pred povodňami, zmiernenie 
eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi podľa § 27 zákona č. 
326/2005 Z. z.; 

 budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany v lesoch – drobných prekladaných 
drevených hrádzok (zrubov) alebo sypaných kamenných hrádzok na lesných pozemkoch, ktorých 
budovanie si nevyžaduje stavebné povolenie. 

Činnosť 2 na zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry: 

 výstavba, rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest, ak slúžia ako prístup[1] k vybudovaným 
objektom v rámci tohto podopatrenia, ktoré sú v súlade s požiadavkami životného prostredia 
a ochrany prírody; 

 realizácia projektov komplexného protipožiarneho monitorovacieho systému v lesnej krajine s 
vysokým a stredným stupňom požiarovosti; 

 výstavba, rekonštrukcia a dodávka protipožiarnych monitorovacích veží a súvisiacich prostriedkov 
komunikácie. 

Činnosť 3 na zlepšenie zdravotného stavu lesov: 
realizácia preventívnych opatrení malého rozsahu proti kalamitným biotickým škodcom formou kladenia a 
asanácie lapákov, inštalácie a prevádzky feromónových lapačov a aplikácie chemických prípravkov v lesných 
porastoch (aplikácie chemických prípravkov je oprávnená len v prípade, že na realizáciu daného opatrenia 
nie sú dostupné biologické prípravky alebo ich aplikácia nie je účinná). 
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Prijímatelia 

Fyzické a právnické osoby 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; 

 štátu (LESY SR, š.p.; Štátne lesy TANAP-u; Lesohospodársky podnik Ulič, š.p.); 

 pri stavebných investíciách (hmotné investície) na drobných vodných tokoch iba správcovia 
drobných vodných tokov resp. právnických osôb majúcich k správe drobných vodných tokov právny 
vzťah (prenájom a pod.), ktorí sú zároveň obhospodarovateľmi lesa. 

Oprávnené náklady 

1. Náklady na: 

 zahrádzanie bystrín v lesoch podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z. z. (budovanie a 
rekonštrukcia prehrádzok, malé vodné stupne alebo  ich zoskupenia  a úpravy korýt na 
bystrinách) na účely ochrany pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre 
akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi; 

 budovanie a rekonštrukcia technických diel v lesoch na ochranu pred povodňami, 
zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi 
podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z. z.; 

 budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany v lesoch – drobných 
prekladaných drevených hrádzok (zrubov) alebo sypaných kamenných hrádzok na lesných 
pozemkoch, ktorých budovanie si nevyžaduje stavebné povolenie; 

 výstavba, rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest, ak slúžia ako prístup k vybudovaným 
objektom v rámci tohto podopatrenia, ktoré sú v súlade s požiadavkami životného 
prostredia a ochrany prírody; 

 realizácia projektov komplexného protipožiarneho monitorovacieho systému v lesnej 
krajine s vysokým a stredným stupňom požiarovosti; 

 výstavbu, rekonštrukciu a dodávku protipožiarnych monitorovacích veží a súvisiacich 
prostriedkov komunikácie; 

 realizácia preventívnych opatrení malého rozsahu proti kalamitným biotickým škodcom 
formou kladenia a asanácie lapákov, inštalácie a prevádzky feromónových lapačov a 
aplikácie chemických prípravkov v lesných porastoch. 

2. všeobecné náklady  

(Uplatniteľné) sumy a miery podpory 

Výška podpory z celkových oprávnených nákladov: 100%. 

B Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a 

katastrofickými udalosťami  

Podopatrenie 

8.4. – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými 
udalosťami 

Opis typu operácie 

V rámci daného podopatrenia budú aktivity zamerané na: 
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 projekty revitalizácie a obnovy lesných spoločenstiev (vrátane obnovy lesných porastov, ochrany, 
ošetrovania a výchovy lesov) zničených alebo výrazne destabilizovaných lesnými požiarmi, 
prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami; 

 projekty ozdravných opatrení v lesoch poškodených v dôsledku zmeny klímy, premnožením 
kalamitných škodcov či vplyvom iných významných biotických a abiotických škodlivých činiteľov. 

Prijímatelia 

Fyzické a právnické osoby 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; 

 štátu (LESY SR, š.p.; Štátne lesy TANAP-u; Lesohospodársky podnik Ulič, š.p.). 

Oprávnené náklady 

1. Náklady na: 

 projekty revitalizácie a obnovy lesných spoločenstiev (vrátane obnovy lesných porastov, ochrany, 
ošetrovania a výchovy lesov) zničených alebo výrazne destabilizovaných lesnými požiarmi, 
prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami; 

 projekty ozdravných opatrení v lesoch poškodených v dôsledku zmeny klímy, premnožením 
kalamitných škodcov či vplyvom iných významných biotických a abiotických škodlivých činiteľov; 

 projekty konverzie smrečín v rozpade, ktoré sú na danom území stanovištne nevhodnou drevinou 
založenou na stanovišti pôvodne zmiešaných lesov (destabilizované prírodnými pohromami 
a katastrofickými udalosťami) na lesy zmiešané s vysokou ekologickou stabilitou. 

     2. všeobecné náklady 

(Uplatniteľné) sumy a miery podpory 

Výška podpory z celkových oprávnených nákladov: 100%. 

C Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných 

ekosystémov  

Podopatrenie 

8.5. – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov 

Opis typu operácie 

Činnosť 1: umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadou lesných 
porastov. 
Činnosť 2: budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch (náučné 
a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové panely, 
informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, 
rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové 
lesné biotopy). 
Činnosť 3: zlepšenie hniezdnych príležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesných 
ekosystémov, a to hlavne: 

 výrobou a inštaláciou hniezdnych búdok pre dutinové hniezdiče (predovšetkým pôtik kapcavý, sova 
obyčajná, sova dlhochvostá) a hmyzožravé spevavce; 



 

 

24 

 výrobou a inštaláciou iných prvkov infraštruktúry biodiverzity pre ochranu, resp. podporu 
chránených druhov živočíchov. 

Činnosť 4: vypracovanie plánov lesného hospodárstva pre trvalo udržateľné obhospodarovanie ochranných 
lesov, lesov osobitného určenia a hospodárskych lesov, s výnimkou hospodárskych lesov, ktoré sú funkčne 
klasifikované ako typ produkčný (primárnou funkciou je produkcia dreva). 

Prijímatelia 

1. Fyzické a právnické osoby 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; 

 štátu (LESY SR, š.p.; Štátne lesy TANAP-u; Lesohospodársky podnik Ulič, š.p.). 
     2. Občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov len so súhlasom  
obhospodarovateľa lesa daného územia. 
     3. V prípade vypracovania plánov lesného hospodárstva len MPRV SR alebo ňou poverená inštitúcia 
zabezpečením vypracovania programov starostlivosti o les (lesných hospodárskych plánov), ktorou môžu 
byť LESY SR, š.p. alebo NLC vo Zvolene. 

Oprávnené náklady 

Oprávnenými nákladmi sú len náklady na jedno rázové aktivity (činnosti) a investície. Prevádzkové náklady 
alebo náklady na údržbu nie sú oprávnené. 
Činnosť 1.-3.: 

1. výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými činnosťami v rámci 
tohto podopatrenia; 

2. všeobecné náklady  
Činnosť 4: náklady na vypracovanie plánov lesného hospodárstva (Programov starostlivosti o les). 

(Uplatniteľné) sumy a miery podpory 

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov: 100%. 

D Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov 

a ich uvádzania na trh  

Podopatrenie 

8.6. – Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich 
uvádzania na trh 

Opis typu operácie 

V rámci danej operácie budú podporované nasledovné aktivity: 

 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; 

 spracovanie lesných produktov, ktoré takýmto spôsobom získavajú pridanú hodnotu a tiež ich 
uvádzanie na trh; 

 vypracovanie plánov lesného hospodárstva pre trvalo udržateľné obhospodarovanie hospodárskych 
lesov, ktoré sú funkčne klasifikované ako typ produkčný (primárnou funkciou je produkcia dreva. 
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Prijímatelia 

1. Fyzické a právnické osoby[1] (malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) 
obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:  

o súkromných vlastníkov a ich združení;  
o obcí a ich združení; 
o Cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR 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). 

3. V prípade vypracovania plánov lesného hospodárstva len MPRV SR alebo ňou poverená inštitúcia 
zabezpečením vypracovania programov starostlivosti o les (lesných hospodárskych plánov), ktorou 
môžu byť LESY SR, š.p. alebo NLC vo Zvolene. 

Oprávnené náklady 

1. výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými činnosťami v rámci 
tohto podopatrenia  

2. všeobecné náklady, 
3. náklady na vypracovanie plánov lesného hospodárstva (Programov starostlivosti o les). 

(Uplatniteľné) sumy a miery podpory 

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov: 

 50 % oprávnených nákladov pre menej rozvinuté regióny; 

 40 % oprávnených nákladov v ostatných regiónoch. 

E Zalesňovanie a vytváranie zalesnených oblastí 

Podopatrenie 

8.1. – Podpora na zalesňovanie/vytváranie zalesnených oblastí 

Opis typu operácie 

Prostredníctvom operácie budú financované pokračujúce záväzky z PRV SR 2004 - 2006 (opatrenie 8 
Zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy) a PRV SR 2007 – 2013 (opatrenie 221 Prvé zalesnenie 
poľnohospodárskej pôdy). 
V rámci operácie sa nebudú podporovať nové záväzky. 

 

M10 – Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie  

Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat 

Podopatrenie 

10.1. – Platba na záväzky agroenvironmentálno-klimatického opatrenia 

Integrovaná produkcia v ovocinárstve 

Podopatrenie 

10.1. – Platba na záväzky agroenvironmentálno-klimatického opatrenia 
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Integrovaná produkcia v zeleninárstve 

Podopatrenie 

10.1. – Platba na záväzky agroenvironmentálno-klimatického opatrenia 

Integrovaná produkcia vo vinohradníctve 

Podopatrenie 

10.1. – Platba na záväzky agroenvironmentálno-klimatického opatrenia 

Multifunkčné okraje polí - biopásy na ornej pôde 

Podopatrenie 

10.1. – Platba na záväzky agroenvironmentálno-klimatického opatrenia 

Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov 

Podopatrenie 

10.1. – Platba na záväzky agroenvironmentálno-klimatického opatrenia 

Ochrana biotopu sysľa pasienkového  

Podopatrenie 

10.1. – Platba na záväzky agroenvironmentálno-klimatického opatrenia 

Ochrana dropa fúzatého  

Podopatrenie 

10.1. – Platba na záväzky agroenvironmentálno-klimatického opatrenia 

Ochrana vodných zdrojov – CHVO Žitný ostrov 

Podopatrenie 

10.1. – Platba na záväzky agroenvironmentálno-klimatického opatrenia 
 

M11 – Ekologické poľnohospodárstvo  

Platby na konverziu na ekologické poľnohospodárstvo 

Podopatrenie 

11.2. – Platba na prechod na postupy a metódy ekologického poľnohospodárstva 

Opis typu operácie 

Cieľom je podpora konverzie (prechodu) z konvenčného hospodárenia na ekologickú formu hospodárenia 
na pôde v registrovanom a kontrolovanom systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby. Podpora sa 
poskytuje v povinnom prechodnom období, počas ktorého musí žiadateľ dodržiavať všetky pravidlá 
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ekologickej poľnohospodárskej výroby, ale ešte nemôže svoju produkciu realizovať v certifikovanej 
biokvalite. 

Druh podpory 

Ročná kompenzačná platba na hektár poľnohospodárskej pôdy v konverzii podľa jednotlivých druhov 
pozemkov v záväzku. 

Prijímatelia 

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe a ich združenia plniace požiadavky 
aktívneho poľnohospodára podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 342/2014. 

Oprávnené náklady 

Platba kompenzuje dodatočné náklady a stratu príjmu v dôsledku prijatia záväzku. Výpočet platieb je 
kalkulovaný so zamedzením dvojitého financovania v rámci čl.43 a 46 nariadenia č.1307/2013 – oblasť 
ekologického záujmu. 

(Uplatniteľné) sumy a miery podpory 

Výška podpory  (€/ha/rok) 
Základné platby 
Orná pôda - 153 €/ha 
Zelenina, liečivé, koreninové a aromatické rastliny - 529 €/ha 
Zemiaky - 290 €/ha 
Ovocné sady intenzívne  - rodiace - 671 €/ ha /mladé - 420 €/ha 
Ovocné sady ostatné - 330 €/ha 
Vinohrady - rodiace 671 €/ha /mladé  - 420 €/ha 
TTP -  96 €/ha 
Výšky podpôr predstavujú 100% z vypočítanej platby. 
Vypočítané výšky platieb sú rovnaké v operácii Platby na konverziu na ekologické poľnohospodárstvo a v 
operácii Platby na udržanie ekologického poľnohospodárstva. Strata na produkcii (ušlý príjem) a dodatočné 
náklady sú rovnaké pri oboch operáciách. Výpočty v oboch prípadoch sa porovnávajú s klasickým 
konvenčným poľnohospodárstvom. Snahou je aj zamerať sa v oblasti ekologického poľnohospodárstva od 
kvantity (objem poľnohospodárskej pôdy v systéme ekol. poľnohospodárstva) ku kvalite (zlepšovanie 
produkcie). V tomto programovom období nepovažujeme motivačnú zložku za prioritnú záležitosť (vyššia 
platba v konverzii). 
Kombinačné platby: 
EP - TTP s operáciou Ochrana biotopov TTP (kategória B,D,E)           155,90 €/ha 
EP - TTP s operáciou Ochrana biotopov TTP (kategória A,C,F,G)         246,70 €/ha 
EP - TTP s operáciou Ochrana biotopu sysľa pasienkového TTP          138,57 €/ha                   
EP - TTP s operáciou Platby v rámci sústavy Natura 2000 TTP            118,39 €/ha 
EP- orná pôda s operáciou Ochrana dropa fúzatého OP                      152,90 €/ha 
Výška kombinačných platieb prestavuje prienikovú platbu s vylúčením podpory duplicitných činností. 

Platby na udržanie ekologického poľnohospodárstva 

Podopatrenie 

11.2. – Platba na zachovanie postupov a metód ekologického poľnohospodárstva  
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Opis typu operácie 

Cieľom podopatrenia je podpora na udržanie systému ekologického poľnohospodárstva na pôde 
v registrovanom a kontrolovanom systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby. Ekologická 
poľnohospodárska výroba je najvyšším stupňom poľnohospodárskej výroby vo vzťahu k ochrane 
a udržiavaniu dobrého životného prostredia, ochrane pred znečistením povrchových a podzemných vôd, 
udržiavania dobrého stavu pôdy. Pozitívne tiež prispieva k udržaniu zamestnanosti na vidieku. Zabezpečuje 
aj produkciu domácich bioproduktov a biopotravín. 

Prijímatelia 

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe a ich združenia plniace požiadavky 
na aktívneho poľnohospodára podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 342/2014. 

Oprávnené náklady 

Platba kompenzuje dodatočné náklady a stratu príjmu v dôsledku prijatia záväzku. Výpočet platieb je 
kalkulovaný so zamedzením dvojitého financovania v rámci čl.43 a 46 nariadenia č.1307/2013 – oblasť 
ekologického záujmu. 

(Uplatniteľné) sumy a miery podpory 

Výška podpory  (€/ha/rok) 
Základné platby 
Orná pôda                                                                                   153 €/ha 
Zelenina, liečivé, koreninové a aromatické rastliny             529 €/ha 
Zemiaky                                                                                        290 €/ha 
Ovocné sady intenzívne                                        rodiace       671 €/ha 
                                                                                  mladé          420 €/ha 
Ovocné sady ostatné                                                                  330 €/ha 
Vinohrady                                                              rodiace          671 €/ha 
                                                                                 mladé           420 €/ha 
TTP                                                                                                 96 €/ha 
Výšky podpôr predstavujú 100% z vypočítanej platby. 
Kombinačné platby: 
EP - TTP s operáciou Ochrana biotopov TTP (kategória B,D,E)             155,90 €/ha 
EP - TTP s operáciou Ochrana biotopov TTP (kategória A,C,F,G)          246,70 €/ha 
EP - TTP s operáciou Ochrana biotopu sysľa pasienkového TTP           138,57 €/ha                     
EP - TTP s operáciou Platby v rámci sústavy Natura 2000 TTP              118,39 €/ha 
EP - orná pôda s operáciou Ochrana dropa fúzatého OP                       152,90 €/ha                     
Výška kombinačných platieb prestavuje prienikovú platbu s vylúčením podpory duplicitných činností. 
 
 

M12 – Platby v rámci sústavy Natura 2000 a podľa rámcovej smernice o vode 
12.1 Kompenzačné platby v rámci sústavy Natura 2000  – trvalý trávny porast 

12.2 Kompenzačné platby v rámci sústavy Natura 2000 – lesný pozemok 

 

M13 – Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami 
13.1 Kompenzačné platby v horských oblastiach 

13.2 Kompenzačné platby pre ostatné oblasti čeliace významným prírodným obmedzeniam 
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13.3 Kompenzačné platby v ostatných oblastiach postihnutých špecifickými obmedzeniami 

 

M14 – Dobré životné podmienky zvierat  
14.1 Zlepšenie starostlivosti o dojnice  

14.2 Zlepšenie ustajňovacej pohody výkrmových ošípaných 

14.3 Zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení  

 

M15 – Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov  
15.1 Platby na lesnícko-environmentálne záväzky v chránených vtáčích územiach 

15.2 Platby na lesnícko-environmentálne záväzky v územiach európskeho významu 

 

M16 – Spolupráca 
16.1.  Zriadenie a prevádzka operačných skupín EIP 

16.2.  Podpora na pilotné projekty a na vývoj nových výrobkov, postupov, procesov a technológií 

16.3  Podpora spolupráce medzi malými hospodárskymi subjektmi  

16.4. Podpora horizontálnej a vertikálnej spolupráce medzi subjektmi krátkeho dodávateľského reťazca  

 

M19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER  

Budovanie kapacít, tréningy a sieťovanie za účelom prípravy a implementácie stratégie 

miestneho rozvoja 

Podopatrenie 
19.1. – Prípravná podpora 
 

Opis typu operácie 
Prístup zdola nahor je jednou z efektívnych možností zapojenia miestnych obyvateľov na vidieku do 
rozhodovacieho procesu na lokálnej úrovni. Na to je však potrebné poznať možnosti daného územia a 
zmobilizovať miestne obyvateľstvo a zapájať ho aktívne do procesov rozhodovania. Cieľom podopatrenia je 
tak pripraviť vidiecke verejno-súkromné partnerstvá, na implementáciu nástroja CLLD. Výsledkom budú 
pripravené partnerstvá, schopné uchádzať sa o podporu v rámci nástroja CLLD a schopné efektívne pripraviť 
a implementovať stratégiu CLLD, ktorá vznikne v nadväznosti na budovanie lokálnych kapacít správnym 
uplatňovaním strategického plánovania, vytváraním sietí, informovanosťou o prístupe zdola nahor, 
zanalyzovaním potrieb a problémov daného územia a ďalších základných znakov metódy LEADER/CLLD. 
Výsledky budú prispievať k príprave a vytvoreniu predpokladu na zvýšenie kvality života na vidieku na území 
SR. 
 

Prijímatelia 
Občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, 
ktoré je založené a pracuje na princípoch LEADER. 
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Oprávnené náklady 
Náklady súvisiace s budovaním kapacít, odborným vzdelávaním a vytváraním sietí s cieľom vypracovať 
a uskutočňovať stratégiu CLLD. Takéto náklady môžu zahŕňať jeden či viaceré z nasledujúcich prvkov: 

 opatrenia odbornej prípravy pre miestnych zainteresovaných aktérov; 

 štúdie o príslušnej oblasti; 

 náklady súvisiace s navrhovaním stratégie CLLD vrátane nákladov na akcie súvisiace s konzultáciami 
so zainteresovanými stranami na účely prípravy stratégie; 

 administratívne náklady (prevádzkové náklady a náklady na zamestnancov) organizácie, ktorá žiada 
o prípravnú podporu v prípravnej fáze. 

(Uplatniteľné) sumy a miery podpory 
Miera podpory z celkových oprávnených výdavkov: 100% 
Maximálna výška podpory pre partnerstvá, ktoré nemali v programovom období 2007-2013 štatút MAS je 
15 000 EUR. 
Maximálna výška podpory pre partnerstvá, ktoré získali v programovom období 2007-2013 štatút MAS je  5 
000 EUR. 

Chod miestnej akčnej skupiny a animácia 

Podopatrenie 
19.4. – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie 
 

Opis typu operácie 
Podpora v rámci operácie bude poskytovaná na prevádzkovú a administratívnu činnosť schválených 
miestnych akčných skupín ako aj na náklady v súvislosti s oživovaním stratégie miestneho rozvoja, t.j. 
propagácia stratégie a informovanosť o dotknutom území. 
 

Prijímatelia 
MAS, ktorá je vybraná RO na implementáciu stratégie miestneho rozvoja, a má právnu formu občianske 
združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 
 

Oprávnené náklady 
1. financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD:  

a. personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové vrátane nákladov na prenájom 
kancelárskych priestorov, osobné náklady, poistenie); 

b. vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, konferencie, semináre, workshopy a 
pod., okrem školení pre predkladateľov projektov), ktorí sa podieľajú na príprave a 
vykonávaní stratégie CLLD; 

c. náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov MAS na stretnutiach s inými 
MAS, vrátane zasadaní národných a európskych sietí, ako aj poplatky za členstvo v 
regionálnych, národných alebo európskych sieťach MAS; 

d. finančné náklady (napr. bankové poplatky); 
e. náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu stratégií CLLD (na úrovni 

MAS); 

2. financovanie animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD: 

a. propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD; 
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b. výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - semináre, konferencie, workshopy pre členov MAS, 
ďalších aktérov ako aj, zamerané na ich rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie 
CLLD a s tým spojených prác; 

c. vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na rozširovanie vedomostí a zručností pri 
príprave projektov. 

Náklady súvisiace s oživovaním stratégie (animácie) musia tvoriť min. 15 % a max 25 % z celkových 
výdavkov v rámci operácie Chod miestnej akčnej skupiny a animácia. 

 

(Uplatniteľné) sumy a miery podpory 
Miera podpory z celkových oprávnených výdavkov: 100 %. 
Celkové náklady na prevádzkové náklady a náklady na oživenie nesmú presiahnuť 20% celkových nákladov, 
ktoré vznikli v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja. Časť výdavkov súvisiacich s chodom MAS a 
animáciou bude hradená formou paušálnej platby, ktorá bude stanovená na základe výpočtov a analýz 
primeranosti nákladov. 
 

Implementácia operácií v rámci stratégií CLLD 

Podopatrenie 
19.2. – Podpora uskutočňovania operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou 
 

Opis typu operácie 
Keďže je prístup LEADER postavený na princípe zdola nahor, jeho hlavnou pridanou hodnotou v porovnaní 
so štandardnými opatreniami PRV nastavenými a administrovanými na národnej úrovni je určitý stupeň 
flexibility pri navrhovaní opatrení v rámci stratégie CLLD a prispôsobenie opatrení miestnym podmienkam a 
potrebám. Flexibilita sa týka najmä voľnosti výberu a nastavenia opatrení v súlade s nariadením (EÚ) č. 
1305/2013, nastavenia podmienok oprávnenosti, výšky a miery podpory či stanovenia princípov nastavenia 
výberových kritérií. Flexibilita stratégie CLLD poskytne širšie možnosti pri navrhovaní projektov ako 
“štandardné” opatrenia a tým umožní využiť kreatívny potenciál miestnej komunity, pretože do projektov 
bude možné vložiť inovatívne prvky pokiaľ budú v súlade so stratégiou. Priestor na realizovanie projektov s 
inovatívnym charakterom môže byť napr. v rámci rozsahu opatrenia Spolupráca, v rámci ktorého budú 
môcť na miestnej úrovni vznikať napr. experimentálne pilotné projekty. 
 

Prijímatelia 
Subjekty (zo súkromného, občianskeho a verejného sektora) nachádzajúce sa v území MAS, ktorá je 
vybraná RO na implementáciu stratégie miestneho rozvoja a ktorá má právnu formu: občianske združenie – 
v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Konečný prijímateľ 
bude v súlade s definovanými prijímateľmi podpory v rámci stratégie miestneho rozvoja v zmysle 
podmienok oprávnenosti vyplývajúcich z podmienok EPFRV, ako aj podmienok uvedených vo všeobecnom 
opise opatrenia. Na podporu z EPFRV sa vzťahuje definícia vidieckosti uvedená v podkapitole 8.1.1 Z 
podpory sú vylúčené obce nad 20 000 obyvateľov ako koneční prijímatelia, tieto ale môžu byť členmi MAS 
a subjekty nachádzajúcich sa na ich území môžu byť konečnými prijímateľmi. 
V súvislosti s podporou EFRR v rámci CLLD prostredníctvom IROP platia podmienky vzájomnej doplnkovosti 
PRV a IROP uvedené v časti „Koordinácia s ostatnými EŠIF pokiaľ ide o miestny rozvoj vedený komunitou 
(CLLD) vrátane prípadného riešenia pokiaľ ide o využitie možnosti hlavného fondu a prípadná globálna 
komplementárnosť EŠIF pri financovaní prípravnej podpory“ v rámci tohto opatrenia. 
Samotná MAS nie je v rámci podopatrenia 19.2 oprávneným žiadateľom. 
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Oprávnené náklady 
a. hmotné a nehmotné investície v súlade s podporovanými činnosťami v rámci stratégie CLLD, a ktoré 

sú v súlade s oprávnenými činnosťami tohto podopatrenia, ako aj v súlade so špecifikáciou 
výdavkov v podkapitole 8.1.3, 

b. pri stanovovaní oprávnených nákladov v rámci jednotlivých opatrení stratégie CLLD, musí MAS 
dodržiavať ustanovenia príslušných nariadení, napr. nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, čl. 65-71, 
nariadenie (EÚ) č. 1305/2013, čl. 45, ako aj ďalších súvisiacich  nariadení a usmernení EÚ 
a špecifických metodických pokynov vzťahujúcich sa na oprávnenosť  výdavkov.  

c. prioritne budú oprávnené projekty lokálneho komunitného charakteru s menšou finančnou 
alokáciou, kde výška finančného príspevku nepresiahne 100 000 EUR. Pri určitých typoch investícií 
môže byť uvedená suma príspevku v niektorých odôvodnených prípadoch vyššia, pričom 
zdôvodnenie bude súčasťou stratégie CLLD a bude vychádzať z analýz. 

Financovanie nákladov spadajúcich pod nižšie uvedené opatrenia resp. podopatrenia, nie je oprávnené z 
EPFRV v rámci stratégie CLLD (kódy za názvom opatrení/podopatrení sú uvedené v zmysle vykonávacieho 
nariadenia Komisie (EÚ) č. 808/2014): 

 Podpora na akcie odborného vzdelávania a získania zručností / 1.1 

 Poradenské služby, služby pomoci pri riadení poľnohospodárskych podnikov a výpomoci pre 
poľnohospodárske podniky / 2 

 Systémy kvality poľnohospodárskych výrobkov a potravín / 3 

 Platby pre poľnohospodárov oprávnených v rámci režimu pre malých poľnohospodárov, ktorí trvale 
prevedú svoj podnik na iného poľnohospodára / 6.5 

 Podpora na širokopásmovú infraštruktúru vrátane jej budovania, zlepšovania a rozširovania, 
pasívnu širokopásmovú infraštruktúru a poskytovanie širokopásmového prístupu a elektronickej 
verejnej správy / 7.3  

o obmedzenie platí len pre oblasť budovania širokopásmového internetu, ktorá je pokrytá 
opatrením č. 7 (podopatrenie 7.3) v PRV a bude riešená na národnej úrovni. Iné činnosti 
spadajúce pod toto podopatrenie v zmysle nariadenia č. 1305/2013 sú pre MAS oprávnené 

 Podpora na zalesňovanie/vytváranie zalesnených oblastí / 8.1 

 Podpora na vytváranie a udržiavanie agrolesníckych systémov / 8.2 

 Zakladanie skupín a organizácií výrobcov v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva / 9 

 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie / 10 

 Ekologické poľnohospodárstvo / 11 

 Platby v rámci sústavy Natura 2000 a podľa rámcovej smernice o vode / 12 

 Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami / 13 

 Dobré životné podmienky zvierat / 14 

 Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov / 15 

 Podpora na vypracúvanie plánov obhospodarovania lesov alebo rovnocenných nástrojov / 16.8  
o uvedenú činnosť nie je možné realizovať ani v rámci iného opatrenia, nakoľko táto operácia 

bude predmetom opatrenia 8 v PRV a bude realizovaná len na národnej úrovni (len v rámci 
„štandardného“ opatrenia PRV) 

 
(Uplatniteľné) sumy a miery podpory 
MAS pri stanovovaní výšky a miery podpory nemusí kopírovať nastavenia štandardných opatrení PRV (s 
výnimkou opatrení, ktoré je MAS oprávnená naplánovať len v rozsahu cieľov a podmienok štandardných 
opatrení), pričom je žiaduce, aby MAS zvážili pri relevantných operáciách vyššie miery spolufinancovania zo 
strany žiadateľov. Výška a miera podpory musí však byť v súlade s ustanoveniami nariadenia č. 1305/2013. 
Maximálna výška príspevku pre operácie implementované prostredníctvom podopatrenia 19.2 sa stanovuje 
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na 100 000 EUR. Pri určitých typoch investícií môže byť uvedená suma príspevku v niektorých 
odôvodnených prípadoch vyššia, pričom zdôvodnenie bude súčasťou stratégie CLLD a bude vychádzať z 
analýz. Zároveň nie je umožnené umelé rozdeľovanie jednotlivých projektov na etapy, t. z. každý 
samostatný projekt musí byť po ukončení realizácie funkčný, životaschopný a pod. 

 

Príprava a vykonávanie projektov spolupráce MAS 

Podopatrenie 
19.3. – Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny 
 

Opis typu operácie 
Spolupráca medzi partnerstvami CLLD na vnútroštátnej a aj na nadnárodnej úrovni je podstatným 
prostriedkom na výmenu a prenos osvedčených postupov a na pomoc rozšírenia úspešných projektových 
nápadov. Projekty spolupráce v rámci iniciatívy LEADER sú menšieho charakteru vychádzajúce z lokálnych 
potrieb územia. Projekty sú zamerané najmä na hľadanie spoločného potenciálu, budovanie spoločných 
tradícií, zvyšovanie turistického potenciálu spolupracujúcich území, ale aj výmenu skúseností, informačné a 
propagačné aktivity a pod. 

Spolupráca s inými územiami môže byť strategickým nástrojom na získanie tzv. „kritickej masy“ potrebnej 
pre niektoré projekty alebo nástrojom, ktorý združí doplnkové zdroje, skúsenosti a odbornosť. 
V neposlednom rade je spolupráca spôsob ako rozšíriť miestne pohľady a zlepšiť tak miestne stratégie 
a priniesť do územia nové poznatky. Spoluprácou je možné súčasne zvýšiť inovačný charakter činností 
miestneho rozvoja a prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti prostredníctvom budovania kapacít a 
nových partnerov, šírením inovácií, know-how a nových zručností. 

V rámci podopatrenia projektov spolupráce, môže ísť o 2 typy spolupráce: 

1. Národná – MAS, ktorá je vybraná a schválená RO na implementáciu stratégie miestneho rozvoja v 
spojení s inou schválenou MAS a/alebo s verejno-súkromnými partnerstvami, ktoré pracujú na 
princípoch LEADER/CLLD na území SR; 

2. Nadnárodná – MAS, ktorá je vybraná a schválená RO na implementáciu stratégie miestneho rozvoja 
v spojení s inou schválenou MAS v EÚ a/alebo s verejno-súkromným partnerstvom, ktoré pracujú 
na princípoch LEADER/CLLD, na území EÚ alebo tretích krajín. 

Miestnym akčným skupinám môže byť pridelená tiež predbežná technická podpora pre projekty 
spolupráce v rámci národnej alebo nadnárodnej spolupráce pod podmienkou, že miestne akčné skupiny 
preukážu, že plánujú realizáciu konkrétneho projektu, t.z., že musí byť možné prinajmenšom identifikovať 
ciele a charakter plánovaného projektu. Prijatie takejto podpory neznamená povinnosť neskôr projekt 
zrealizovať. 

 
Prijímatelia 
Miestne akčné skupiny vybrané a schválené riadiacim orgánom na implementáciu stratégie miestneho 
rozvoja. Okrem schválených miestnych akčných skupín môže byť partnerom projektu aj iné  verejno-
súkromné partnerstvo pracujúce na princípoch LEADER/CLLD. Partner projektu, ktorým bude verejno-
súkromné partnerstvo pracujúce na princípoch LEADER/CLLD (bez štatútu MAS) zo SR môže byť zároveň aj 
prijímateľom. 
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Oprávnené náklady 
Oprávnené sú výdavky na hmotné a nehmotné investície, ktoré sú v súlade s podporovanými činnosťami v 
rámci tohto podopatrenia a špecifikáciou výdavkov v podkapitole 8.1.3 
Oprávnené budú náklady v súlade s čl. 44/1 nariadenia č. 1305/2013 na: 

 predbežnú technickú podporu národného alebo nadnárodného projektu spolupráce  
o náklady oprávnené v rámci predbežnej technickej podpory môžu byť:  

 náklady v súvislosti s výmenou skúseností (napr. organizovanie stretnutí 
potenciálnych partnerov, cestovné, ubytovanie, poplatky na tlmočníkov a pod.); 

 náklady na vývoj projektu (napr. štúdie uskutočniteľnosti projektu, konzultácie 
špecifických problémov, náklady na preklady, ďalšie náklady na zamestnancov 
a pod.); 

 realizáciu národného alebo nadnárodného projektu spolupráce  
o  náklady súvisiace s realizovaním konkrétnej aktivity s jasne identifikovanými výstupmi, 

ktoré budú mať dopad na príslušné územia; 
o  náklady súvisiace s budovaním kapacít, a výmenou skúseností v oblasti miestneho rozvoja 

– napr. spoločné publikácie, semináre, twinningové opatrenia (výmenné pobyty 
manažérov, zamestnancov a pod.) vedúce k prijatiu spoločnej metodológii a pracovných 
postupov alebo k vypracovaniu spoločných alebo koordinovaných rozvojových 
dokumentov; 

o  spoločné náklady partnerov spolupráce – náklady, ktoré zdieľajú viacerí partneri projektu 
spolupráce (napr. náklady na vytvorenie webového sídla, spoločných brožúr a pod.). 

Podrobnejší zoznam oprávnených, resp., neoprávnených nákladov bude uvedený v metodickej príručke, 
týkajúcej sa projektov spolupráce, ktorá bude zverejnená v súlade čl. 44 (3) nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 
najneskôr 2 roky od dátumu schválenia PRV. 

 
(Uplatniteľné) sumy a miery podpory 
Maximálna miera podpory z celkových oprávnených výdavkov: do 100 % v závislosti od uplatňovaných 
pravidiel štátnej pomoci a pomoci de minimis 
MAS si môže stanoviť mieru spolufinancovania z vlastných zdrojov. 
Pre predbežnú technickú podporu stanoví maximálny limit riadiaci orgán v metodickej príručke, príp. vo 
výzve. 

 
 
  

  
 


