Ponuka na vypracovanie projektu
z výzvy z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

„Podpora pre mladých farmárov“
Disponibilná alokácia:
13 mil. EUR
Termín podávania projektov: do 30.06.2020 (uzavretá výzva)
Výška a druh podpory:
paušálna platba vo výške 50.000 EUR
Výška podpory 50 000 EUR na 1 mladého poľnohospodára vo forme 2 splátok po dobu umožňujúcu predloženie
druhej/záverečnej žiadosti o platbu najskôr po dvoch rokoch od začiatku realizácie podnikateľského plánu
najneskôr 30.06.2023, pričom 70% podpory sa vypláca po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP a 30% po správnej
realizácii podnikateľského plánu.
Oprávnené miesto realizácie: celé územie SR
Oprávnený žiadateľ:
➢ fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik alebo malý podnik), ktorá v čase podania ŽoNFP nemá viac
ako 40 rokov (t. j. nedosiahla 41 rokov) a má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti
➢ prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ, resp. začína pôsobiť
v poľnohospodárskom podniku ako jeho najvyšší predstaviteľ
➢ v prípade žiadateľa, ktorým je právnická osoba, musí definíciu mladého poľnohospodára spĺňať ten, kto
podnik zakladá, ovláda a zároveň vedie, resp. ak podnik nezaložil, ovláda ho a vedie t. j. má rozhodovacie
právomoci týkajúce sa riadenia, zisku a finančného rizika a jeho majetkový podiel na danom podniku je
min. 2/3
Mladý poľnohospodár je predstaviteľom poľnohospodárskeho podniku s výrobným potenciálom, meraným
štandardným výstupom od 10 000 EUR (vrátane) do 50 000 EUR (vrátane).
Štandardný výstup poľnohospodárskeho podniku predstavuje súčet štandardných výstupov každej komodity,
ktorú daný podnik obhospodaruje a preukazuje sa už pri podaní ŽoNFP. Následne sa minimálne udržanie
štandardného ekonomického výstupu preukazuje aj pred vyplatením podpory.
Zoznam oprávnených komodít rastlinnej a živočíšnej výroby a štandardný výstup – priemerná peňažná hodnotou
produkcie vyjadrenou v EUR na 1 hektár alebo 1 hospodárske zviera je zverejnený vo výzve na predkladanie
ponúk.
Hodnota štandardného výstupu podniku v intervale od 10 000 EUR (vrátane) do 50 000 EUR (vrátane) sa
preukazuje len pri podaní ŽoNFP, a to nasledovne:
a) v prípade rastlinnej výroby žiadosťou o priamu podporu na PPA, ktorú podal v predchádzajúcom
kalendárnom roku;
b) v prípade živočíšnej výroby registráciou všetkých zvierat v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat,
resp. v obdobnej evidencii ku dňu podania ŽoNFP.
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Oprávnené aktivity, činnosti projektu:
Oprávnené projekty sú projekty zamerané na začatie podnikateľskej činnosti a rozvoj poľnohospodárskych
podnikov mladých poľnohospodárov. Oprávnenými aktivitami sú aktivity smerujúce k realizácii podnikateľského
plánu zameraného na začatie podnikateľskej činnosti mladého poľnohospodára v oblasti živočíšnej a/alebo
rastlinnej výroby.
Vybrané podmienky:
✓ žiadateľ je oprávnený predložiť v rámci tejto výzvy maximálne jednu ŽoNFP
✓ ŽoNFP musí byť predložená najneskôr do 24 mesiacov od dátumu založenia podniku, resp. začatia
pôsobenia v podniku.
✓ na podporu nie je oprávnený podnik, ktorý dostal NFP v rámci I. výzvy na podopatrenie 6.1
✓ oprávnené náklady sú výlučne náklady uvedené v podnikateľskom pláne – oprávnené výdavky sú
bez obmedzení a nepreukazujú sa
✓ správnou realizáciou podnikateľského plánu sa rozumie zabezpečenie aktivít popísaných v podnikateľskom
pláne a súčasne
✓ dodržanie, resp. prekročenie hodnoty štandardného výstupu podniku žiadateľa, ktorý preukázal pri podaní
ŽoNFP
✓ správna realizácia podnikateľského plánu bude predmetom administratívnej kontroly a kontroly na mieste
✓ žiadateľ je povinný zahájiť realizáciu podnikateľského plánu najneskôr do 9 mesiacov od dátumu účinnosti
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, čo je povinný deklarovať písomným oznámením
adresovaným PPA na predpísanom tlačive
✓ prvú žiadosť o platbu na prvú splátku musí žiadateľ predložiť najneskôr do 6 mesiacov odo dňa účinnosti
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
✓ druhú a zároveň poslednú žiadosť o platbu na druhú splátku môže žiadateľ podať najskôr po dvoch rokoch
od začiatku realizácie podnikateľského plánu najneskôr však 30.06.2023
✓ pred vyplatením druhej splátky je žiadateľ povinný predložiť tzv. Odpočet podnikateľského plánu
(preukázanie správneho plnenia podnikateľského plánu a dosiahnutie, resp. prekročenie plánovanej
hodnoty štandardného výstupu, ktorá musí byť rovnaká alebo vyššia ako hodnota štandardného výstupu
preukázaná pri podaní ŽoNFP)
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