
 

 

  

Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

ZAVLAŽOVANIE 

 

Číslo výzvy:       30/PRV/2018 

Dátum vyhlásenia výzvy:     16. 07. 2018 

Dátum uzavretia výzvy:     15. 11. 2018 

Podávanie žiadostí:      od 2. 11. 2018 

Indikatívna výška fin. prostriedkov:    22 000 000 € 

Minimálna výška oprávnených výdavkov:   10 000 € 

Maximálna výška oprávnených výdavkov:   1 000 000 € 

 

Výška podpory: 

 menej rozvinuté regióny:   50 % 

 rozvinuté regióny:   40 % 

 

Oprávnenosť žiadateľa: 

 oprávneným žiadateľom sú fyzické a právnické osoby podnikajúce 

v poľnohospodárskej prvovýrobe 

 

Oprávnenosť aktivít: 

 

U všetkých veľkostných druhov fariem, pre mladých a malých farmárov a pre začínajúce 

farmy:  

 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  

 oprávnené sú len investície do zavlažovania plôch na pestovanie plodín 

uvedených v prílohe výzvy „Zoznam komodít v špeciálnej rastlinnej výrobe“, alebo 

na pestovanie krmovín na ornej pôde pre využitie vo vlastnej živočíšnej výrobe; 



 

 

  

alebo investície do zavlažovania ovocných druhov v sadoch, ktoré sú registrované 

ÚKSÚP; alebo investície do zavlažovania v skleníkoch a fóliovníkoch; alebo 

investície do zavlažovania vinohradov alebo chmeľníc, ktoré sú registrované 

ÚKSÚP. 

Rozsah činností 

 

 Stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových 

systémov vrátane infraštruktúry s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality  

 Investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie závlahových 

systémov s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality 

 

Podmienky oprávnenosti: 

 

1. Existencia merača spotreby vody na úrovni podporovanej investície alebo sa merač 

zavedie ako súčasť predmetnej investície  

2. Investície do zlepšenia existujúcich závlahových systémov sú oprávnené, ak ex-ante 

posúdenie preukáže, že sa podľa technických parametrov predmetných existujúcich 

závlahových systémov dosiahne potenciálna úspora vody minimálne 5% 

 

Ak má investícia vplyv na útvary podzemnej alebo povrchovej vody, ktorej stav bol z 

dôvodov týkajúcich sa množstva vody označený v príslušnom pláne manažmentu povodia 

za menej ako dobrý:  

 

a) investícia musí zabezpečiť skutočné zníženie spotreby vody v objeme aspoň 50% z 

potenciálnej úspory vody, ktorú je možné dosiahnuť prostredníctvom tejto investície  

b) prípade investície v jednom podniku musí daná investícia vyústiť do zníženia celkovej 

spotreby vody podniku v objeme aspoň 50% z potenciálnej úspory vody, ktoré je možné 

dosiahnuť na úrovni investície. Celková spotreba vody podniku zahŕňa aj predanú vodu. 

 

3. Investícia, v dôsledku ktorej dôjde k čistému zväčšeniu zavlažovanej plochy majúcej 

vplyv na daný útvar podzemnej alebo povrchovej vody, je oprávnená len ak:  



 

 

  

a) stav vodného útvaru nebol z dôvodu týkajúceho sa množstva vody v príslušnom pláne 

manažmentu povodia označený za menej ako dobrý a  

b) environmentálna analýza preukáže, že daná investícia nebude mať výrazný negatívny 

vplyv na ŽP; takúto analýzu vplyvu na ŽP vykoná alebo schváli príslušný orgán a môže sa 

vzťahovať aj na skupiny podnikov 

 
Odchylne od bodu 3a) môžu byť investície, v dôsledku ktorých dôjde k čistému nárastu 

zavlažovanej plochy, stále oprávnené ak:  

a) sa investícia kombinuje s investíciou do existujúcej zavlažovacej inštalácie alebo prvku 

zavlažovacej infraštruktúry, v prípade ktorej sa pri posúdení ex-ante skonštatuje, že ponúka 

potenciálnu úsporu vody min. 5% podľa technických parametrov a  

b) investícia ako celok zabezpečí skutočné zníženie spotreby vody na úrovni investície ako 

celku vo výške min. 50% z potenciálnej úspory vody možnej v dôsledku investície. 




