
 

 

  

 
 

Informačný list k výzve na nenávratný finančný príspevok na pomoc na 
začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych 

podnikov 
 
 
 

Číslo výzvy:       23/PRV/2017 

Opatrenie:   6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti 

Podopatrenie: 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých 
poľnohospodárskych podnikov 

Dátum vyhlásenia:      15.12.2017 

Dátum uzavretia výzvy:      13.04.2018 

Indikatívna výška finančného príspevku: menej rozvinuté regióny 4 830 000 € 

      ostatné regióny 120 000 € 

 

Výška nenávratného finančného príspevku: 

 Menej rozvinuté regióny (mimo BA kraja)  15 000 € 

 Ostatné regióny (BA kraj)    15 000 € 

 

Oprávnenosť žiadateľa: 

 Malý poľnohospodársky podnik  

fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) 
podnikajúca v poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorej výrobný potenciál, meraný štandardným 
výstupom, prevyšuje 4 000 EUR a neprevyšuje 7 999 EUR (hodnota štandardného výstupu) 
s výnimkou komodít ako sú zemiaky; zelenina, melóny a jahody; vinohrady a dojnice, kde 
hodnota štandardného výstupu prevyšuje 4 000 a neprevyšuje 9 999 EUR. 

 

Oprávnené výdavky: 

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. Výdavky uvedené v podnikateľskom 

pláne nemôžu byť uplatnené v rámci oprávnených výdavkov v iných opatreniach 

v rámci PRV SR 2014 – 2020, ani v rámci iných podporných opatrení financovaných 

z verejných zdrojov (zdrojov EÚ, národných zdrojov). 

  



 

 

  

Podmienky pre poskytnutie príspevku: 

 Projekt sa musí realizovať na území Slovenska. 

 Žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a 
príspevkov na starobné dôchodkové poistenie 

 Žiadateľ nie je v likvidácii 

 Žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom v riadnej lehote 

 Na operáciu možno poskytnúť podporu z jedného alebo viacerých EŠIF alebo z jedného 
alebo viacerých programov a z iných nástrojov EÚ za podmienky, že sa na výdavkovú 
položku, zahrnutú do žiadosti o platbu na úhradu jedným z EŠIF, neposkytla podpora z iného 
fondu alebo nástroja EÚ a SR, ani podpora z rovnakého fondu v rámci iného programu, ani 
podpora z rovnakého fondu v rámci toho istého programu, ani v rámci predchádzajúceho 
obdobia. 

 Žiadateľ musí dodržiavať princíp zákazu konfliktu záujmov v súlade so zákonom č. 292/2014 
Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

 Žiadateľ, ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani 
prokurista/osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne 
odsúdení za trestný čin 

 Žiadateľ, na ktorého sa vzťahuje povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora, 
musí byť zapísaný v registri podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného 
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 Žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu 
prijímať dotácie a/alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z 
fondov EÚ alebo trest zákazu činnosti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu 

 

Spôsob financovania: 

Druh podpory: Grant (nenávratný finančný príspevok) – paušálna platba. 

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. 

Uplatniteľná miera príspevku z EPFRV a zo ŠR SR v rámci spolufinancovania: 
– Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): EPFRV 75 %, ŠR SR 25%; 
–   Ostatné regióny (Bratislavský kraj): EPFRV 53 %, ŠR SR 47 %. 

 

Žiadosť o platbu (ďalej len ŽoP) na prvú splátku vo výške 50% z celkovej paušálnej platby 
môže žiadateľ podať najneskôr do 6 mesiacov od dňa podpísania zmluvy o poskytnutí NFP. 

Druhú a zároveň poslednú ŽoP môže žiadateľ podať najskôr po dvoch rokoch od 

začiatku realizácie podnikateľského plánu. Skôr podané ŽoP nebude PPA akceptovať. 
 

Druhú a zároveň poslednú ŽoP je žiadateľ povinný podať do piatich rokov od 

účinnosti zmluvy. V prípade nesplnenia tejto podmienky je žiadateľ povinný vrátiť 

prvú splátku pomoci. 



 

 

  

Pred vyplatením druhej splátky pomoci je žiadateľ povinný preukázať správnu realizáciu 
predloženého podnikateľského plánu, a to vypracovaním Odpočtu podnikateľského plánu v zmysle 
prílohy č. 9 k tejto výzve, v ktorom opíše nasledovné skutočnosti: 

 
a.  Ak žiadateľ deklaroval v podnikateľskom pláne určitý zámer, za čo mu boli priznané body, 
musí preukázať jeho dosiahnutie. 

 
b.  Dodržanie, resp. prekročenie hodnoty ŠV, dosiahnutej pri podaní ŽoNFP, počas celej doby 
realizácie podnikateľského plánu. Uvedenú skutočnosť žiadateľ preukáže: 

 
–   v prípade špeciálnej rastlinnej výroby žiadosťou o priamu podporu za každý rok realizácie 
podnikateľského plánu; 
–   v prípade živočíšnej výroby registráciou relevantného počtu zvierat v Centrálnej evidencii 
hospodárskych zvierat, resp. v obdobnej evidencii v každom roku realizácie podnikateľského 
plánu. 
 

Žiadateľ je povinný zahájiť realizáciu podnikateľského plánu najneskôr do 9 mesiacov od 
dátumu podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP, čo je povinný deklarovať písomným oznámením 
adresovaným PPA na predpísanom tlačive 


