
 

 

  

INFORMAČNÝ MATERIÁL K VÝZVE NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O PRÍSPEVOK 

Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov 

 

Kód výzvy:  65/PRV/2022   

Dátum vyhlásenia:  15.11.2022    

Dátum uzavretia kola:  6.4.2023   

 

Vyčlenené finančné prostriedky: spolu 50 000 000 EUR (finančná alokácia je rozdelená do 

jednotlivých oblastí) 

Minimálna výška pomoci:  5 000 EUR   

Maximálna výška pomoci:  200 000 EUR až 2 000 000 EUR podľa oblasti  

Výška podpory:   50 % - 75 %  

 

Oblasti: 

1. Špeciálna rastlinná výroba (ŠRV) 

2. ŠRV – malí poľnohospodári 

3. Živočíšna výroba (ŽV) 

4. ŽV – malí poľnohospodári 

5. Skladovacie kapacity pre produkciu ŠRV 

6. High tech pre ŠRV a ŽV   

 

Oprávnenosť žiadateľa: 

 Prijímateľom pomoci sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej 

prvovýrobe 

 

Rozsah oprávnených činností – oblasť 1. a 2.: 

 investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie 

 investície do obstarania technického a technologického vybavenia ŠRV vrátane strojov a 

náradia slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a 

hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu 

 stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov 

vrátane infraštruktúry s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality 



 

 

  

 investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného 

vybavenia na priamy predaj 

 investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie kapacít pozberovej úpravy vrátane 

sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 

MW 

 investície do uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v rastlinnej výrobe 

 stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov 

 digitálne technológie súvisiace s precíznym poľnohospodárstvom; 

 ochrana pôdy pred eróziou 

 

Technológie: 

 Technológia pulznej šírkovej modulácie dávky pesticídu (prípravku na ochranu 

rastlín) na cieľovú plochu  

 Systém automatického prepínania vhodnej koncovej dýzy, alebo vypínania 

jednotlivých sekcií, či dýz pri aplikácii pesticídov plošnými postrekovačmi. 

 Postrekovače s technológiou vzduchového asistenčného systému  

 Postrekovače s riadenou vzduchovou asistenciou 

 Zariadenia pre prípravu postrekov a čistenie obalov z použitých koncentrovaných 

prípravkov.  

 

Rozsah oprávnených činností – oblasť 3. a 4.: 

 investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov 

 investície do obstarania technického a technologického vybavenia ŽV 

 Investície do nových technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov v ustajnení 

hospodárskych zvierat  

 investície do objektov a technológií na bezpečné uskladnenie a nakladanie s hospodárskymi 

hnojivami a inými vedľajšími produktmi vlastnej ŽV 

 investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného 

vybavenia na priamy predaj 



 

 

  

 investície objektov, technológií a zariadení na bezpečné uskladnenie senáže a siláže v 

súvislosti rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie 

 

Technológie a investície: 

 Technológie na zvýšenie frekvencie zhŕňania hnoja 

 Zlepšenie filtrovania vzduchu v budovách pre ustajnenie hospodárskych zvierat 

 Uskladnenie organických hnojív 

 Technológia na lepšie nakladanie s organickými hnojivami: separátor na využitie 

separátu na podstielanie, zariadenie pre hygienizáciu a zlepšenie separátu na 

podstielanie 

 Automatizované systémy dojenia, kŕmenia a odstraňovania hnoja 

 Drony vrátane príslušného softvéru určené na monitoring bezpečnosti a zdravia zvierat 

na pasienkoch 

 Zlepšenie ochrany pasúcich sa zvierat pred predátormi 

 Zlepšenie ochrany zvierat pred chorobami 

 

Rozsah oprávnených činností – oblasť 5.: 

 investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej 

úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s maximálnym 

tepelným výkonom do 2 MW, vrátane okolitých spevnených plôch 

 Maximálna veľkosť skladu je určená nasledovne: objem vlastnej produkcie (alebo produkcie 

členov organizácie výrobcov) za najlepší z predchádzajúcich 5 pestovateľských rokov musí 

naplniť aspoň 50 % kapacity skladu, ktorý je predmetom investície. 

 

Rozsah oprávnených činností – oblasť 6.: 

 autonómne roboty, ktoré pokrývajú celý alebo časť poľnohospodárskeho cyklu od obrábania 

pôdy až po zber úrody a pozberovú úpravu; 

 robotika v chove hospodárskych zvierat v rámci živočíšnej výroby; 

 inteligentné senzory pre poľnohospodárstvo 

 nanosenzory na snímanie stresu rastlín; 



 

 

  

 vertikálne poľnohospodárstvo 

 Technológia RFID (Rádio frekvenčná technológia) – zber a vyhodnocovanie údajov; 

 Technológie pre sledovanie pohybu a zdravotného stavu zvierat; 

 Digitálne balíčky určené pre stroje a využívané na presné poľnohospodárstvo, GPS, alebo 

v chove zvierat; 

 Drony zamerané na analýzu, vyhodnocovanie a kontrolu stavu pôdy, zvierat a plodín 

 

Oprávnené náklady 

 Na oprávnené výdavky sú stanovené sadzby a limity Katalógom cien poľnohospodárskej 

techniky, stavieb a technológií – príloha č. 7 

 

 


