Riadiaci orgán:
Ministerstvo pôdohospodárstva
SR
Sprostredkovateľský orgán:
Pôdohospodárska platobná
agentúra
Cieľové územie:
celé územie SR
Celkový rozpočet na výzvu:
170 mil. EUR
Min. výška oprávnených
výdavkov na projekt:
10 000 EUR
Max. výška oprávnených
výdavkov na projekt:
2 mil. EUR (pre oblasť 8 max.
200 tis. EUR)
Zároveň pre oblasti 1-7 platí
obmedzenie pre výšku
oprávnených výdavkov: Pomer
aktív podniku k celkovým
oprávneným výdavkom
všetkých podaných ŽoNFP
žiadateľa je rovný alebo
väčší ako 2.
Termín vyhlásenia výzvy:
október 2021
Termín ukončenia výzvy:
4 mesiace od vyhlásenia
Oprávnené investície:
• zavádzanie výroby nových
ako aj tradičných výrobkov;
• zavádzanie novej
techniky/technológií;
• rozširovanie výroby;
• zvýšenie efektívnosti
výrobného procesu;
• zvýšenie účinnosti využitia
energie;
• zavádzanie a rozširovanie
informačných a
komunikačných technológií;
• podpora budovania
odbytových miest
Špecifikácia investícií
prispievajúcich k odolnému,
udržateľnému a digitálnemu
oživeniu:
- digitalizácia a robotizácia v
spracovaní
poľnohospodárskych
produktov
- zníženie energetickej
náročnosti výroby, vrátane
emisií
- ekologizácia výroby
- efektívne a/alebo ekologické
využitie odpadov a vedľajších
produktov z výroby
- investície v krátkych
dodávateľských reťazcoch a
miestnych trhoch
- investície ktoré prinášajú
zlepšenie bezpečnostných
podmienok zamestnancov

Program rozvoja vidieka SR 2014 –
2020
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP (nenávratný
finančný príspevok) pre podopatrenie 4.2 - Podpora pre investície na
spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych
výrobkov
Oblasti (na každú oblasť bude vyhlásená samostatná výzva):
1. Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec
2. Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov
3. Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel
4. Konzervárenský
priemysel
a
mraziarenský
priemysel
vrátane
výroby
termosterilizovaných pokrmov, hotových jedál, omáčok, dojčenských výživ, pretlakov,
kečupov, džemov a lekvárov a priemysel výroby korenín
5. Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane spracovania olejnín a strukovín
6. Pivovarnícko - sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel,
priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel
7. Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh neuvedené v
predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, osív a
sadív a pod.
8. Osobitná oblasť pre prvovýrobcov: Investície do odbytových miest (vrátane súvisiacich
investícií do logistiky) a mobilných odbytových zariadení.

Intenzita pomoci na projekt:
Výstup v rámci prílohy I ZFEÚ
Miesto realizácie
projektu
Bratislavský kraj
Nitriansky kraj, Trnavský
kraj, Trenčiansky kraj
Banskobystrický kraj,
Žilinský kraj, Prešovský kraj,
Košický kraj

Žiadateľ
Mikro, malý a stredný
podnik
Veľký podnik

Intenzita pomoci
40 %
35 %

Mikro, malý a stredný
podnik

50 %

Veľký podnik

35 %

Základná miera podpory sa zvyšuje o max. 35% až do max. 75% v prípade investícií
prispievajúcich k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu hospodárstva
Výstup mimo prílohy I ZFEÚ
Miesto realizácie
projektu
Bratislavský kraj
Nitriansky kraj, Trnavský
kraj, Trenčiansky kraj

Banskobystrický kraj,
Žilinský kraj, Prešovský kraj,
Košický kraj

Žiadateľ

Intenzita pomoci

Mikro a malý podnik

45 %

Stredný podnik

35 %

Veľký podnik

25 %

Mikro a malý podnik

55 %

Stredný podnik

45 %

Veľký podnik

35 %

