
 

 

  

Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

podporu investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych 

výrobkov a ich uvádzania na trh 

 
 
Kód výzvy:       26/PRV/2017 

Názov výzvy: 8.6 – Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do 

mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh 

Dátum vyhlásenia výzvy:     20. 12. 2017 

Dátum uzavretia výzvy:      20. 04. 2018 

Finančné prostriedky:      22 300 000 EUR 

Minimálna výška oprávnených výdavkov:   10 000 EUR 

Maximálna výška oprávnených výdavkov:   400 000 EUR 

Oprávnenosť miesta realizácie:     celé územie Slovenska 

 

Oprávnenosť žiadateľa:  

  

Príjemcom pomoci je každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právny   

status a spôsob financovania. 

1. fyzické a právnické osoby (malé a stredné podniky 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 vnútroštátneho právneho poriadku považovať za 

súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním; 

2. fyzické a právnické osoby (malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 

2003/361/ES3) poskytujúce služby v lesníctve 

Podiel ročných tržieb z lesníckej výroby alebo poskytovaných lesníckych služieb za rok 

predchádzajúci roku podania ŽoNFP k celkovým tržbám musí byť viac ako 70%. 

  



 

 

  

 

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu: 

 

Oprávnené  sú aktivity zamerané na investície do lesníckych technológií, do spracovania a mobilizácie 

lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh a to: 

 Investície na zvýšenie ekonomickej hodnoty lesa prostredníctvom lepších postupov 

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

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

lesa 

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

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

spracovaním. 

 

Oprávnené výdavky realizácie projektu: 

 

1. Výdavky, pri ktorých verejné obstarávanie/obstarávanie bolo začaté najskôr dňom 

vyhlásenia tejto výzvy a vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA, 

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

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

4. Výdavky vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA. 

5. výdavky na obstaranie alebo vývoj počítačového softvéru, získanie patentov, licencií, 

autorských práv a obchodných značiek. 

 

Všeobecné podmienky poskytnutia príspevku: 

 

 Žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a 

príspevkov na starobné dôchodkové poistenie 

 Žiadateľ nie je v likvidácii (netýka sa  fyzických osôb uvedených  v § 2 odseku 2 písmena b), 

d) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník); nie je voči nemu vedené konkurzné konanie; 

nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol voči nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie 

konkurzu pre nedostatok majetku a neporušil v predchádzajúcich 3 rokoch zákaz 

nelegálneho zamestnávania. 



 

 

  

 Žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom v riadnej lehote, a  nie je 

voči nemu vedený výkon rozhodnutia, čo neplatí, ak je výkon rozhodnutia vedený na podiel 

v spoločnej nehnuteľnosti alebo na pozemok v spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti 

podľa zákona č. 97/2003 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.  

 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 postupovať pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb, ktoré sú 

financované z verejných prostriedkov v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. v znení 

neskorších predpisov alebo podľa Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 

8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 

2020.  

 Žiadateľ musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia verejných 

prostriedkov.   

 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. 

 Operácie, ktoré budú financované z EPFRV, nesmú zahŕňať činnosti, ktoré boli súčasťou 

operácie, v prípade ktorej sa začalo alebo malo začať vymáhacie konanie v súlade s článkom 

71 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 po premiestnení výrobnej 

činnosti mimo EÚ. 

 Žiadateľ, ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani 

prokurista/osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne 

odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, za 

trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania 

a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin machinácie pri verejnom 

obstarávaní a verejnej dražbe. 

 V prípade, že sa na dané činnosti vzťahujú pravidlá štátnej pomoci resp. pomoci de minimis, 

žiadateľ musí spĺňať podmienky vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci de minimis. 

 Investícia musí byť v súlade s normami EÚ a SR, týkajúcimi sa danej investície. 



 

 

  

 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 

 Nenávratný finančný príspevok na operáciu, zahŕňajúcu investície do infraštruktúry alebo 

produktívne investície, sa musí vrátiť, ak je operácia počas 5 rokov od záverečnej platby 

poskytnutej prijímateľovi, alebo počas obdobia stanovenom v pravidlách o štátnej pomoci, 

predmetom niektorej z nasledujúcich skutočností (čl. 71 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013):  

a)  skončenia alebo premiestnenia produktívnej činnosti mimo Slovenska; 

b) zmeny vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje firme alebo orgánu 

verejnej moci neoprávnené zvýhodnenie; 

c) podstatnej zmeny, ktorá ovplyvňuje jej povahu, ciele alebo podmienky realizácie, 

čo by spôsobilo narušenie jej pôvodných cieľov. 

 

 
 

 


