ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 – 2022 PRE:
OPATRENIE:

4 – Investície do hmotného majetku

PODOPATRENIE:

4.2 – Podpora pre investície na
spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo
vývoj poľnohospodárskych výrobkov

OBLASŤ

Vyberte položku.

VÝZVA Č.:

51/PRV/2021

A. ŽIADATEĽ
1. Informácie o žiadateľovi
Obchodné meno
Právna forma

Vyberte položku.
Kraj
Okres

Sídlo právnickej
osoby/Adresa
trvalého bydliska
fyzickej osoby

Obec (mesto)
Ulica
číslo súpisné
číslo orientačné
PSČ

IČO

DIČ

IČ-DPH

Právnická osoba ☐
Platca DPH

Fyzická osoba ☐
☐ áno

Forma účtovníctva

Rodné
číslo

☐ nie
☐ jednoduché

☐ podvojné

SK NACE 1
Druh vlastníctva
Štatutárny zástupca organizácie
Meno

Rodné číslo

Priezvisko

Miesto narodenia

Kontaktné údaje žiadateľa
Tel. č.

Fax č.

e-mail
Názov banky
IBAN
Meno a priezvisko
Kontaktná osoba
pre projekt

Tel. č.

Fax č.

e-mail
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2. Výška žiadaného finančného príspevku 2
Por.
číslo

Rozdelenie oprávnených výdavkov

% z oprávnených
výdavkov
x

1

Oprávnené výdavky3 (1=1A+1B+1C+1D+1E+1F)

2

Požadovaná výška finančného príspevku
(2=2A+2B+2C+2D+2E+2F)

x

3

Vlastné zdroje (3=3A+3B+3C+3D+3E+3F)

x

Ostatné výdavky na projekt nezahrnuté v bode 1
(neoprávnené výdavky)
x
(4=4A+4B+4C+4D+4E+4F)
Celkový objem výdavkov na projekt
5
x
(5=5A+5B+5C+5D+5E+5F)
4
2A. Výška žiadaného finančného príspevku - VÝSTUP V RÁMCI PRÍLOHY
ROZVINUTÉ REGIÓNY

Rozpočet v EUR

4

1A

Oprávnené výdavky5

2A

Požadovaná výška finančného príspevku

3A

Vlastné zdroje (3A=1A-2A)

4A

Ostatné výdavky na projekt nezahrnuté v bode 1A
(neoprávnené výdavky)

x

5A

Celkový objem výdavkov na projekt (5A=1A+4A)

x

I. ZFEU MENEJ

100%

2B. Výška žiadaného finančného príspevku - VÝSTUP V RÁMCI PRÍLOHY I. ZFEU OSTATNÉ
REGIÓNY
6

1B

Oprávnené výdavky7

2B

Požadovaná výška finančného príspevku

3B

Vlastné zdroje (3B=1B-2B)

4B

Ostatné výdavky na projekt nezahrnuté v bode 1B
(neoprávnené výdavky)

x

5B

Celkový objem výdavkov na projekt (5B=1B+4B)

x

100%

2C. Výška žiadaného finančného príspevku - VÝSTUP MIMO PRÍLOHY I. ZFEU - PO, KE, BB, ZA
kraj
8

1C

Oprávnené výdavky9

2C

Požadovaná výška finančného príspevku

3C

Vlastné zdroje (3C=1C-2C)

4C

Ostatné výdavky na projekt nezahrnuté v bode
1C(neoprávnené výdavky)

x

5C

Celkový objem výdavkov na projekt (5C=1C+4C)

x

100%

2D. Výška žiadaného finančného príspevku10 - VÝSTUP MIMO PRÍLOHY I. ZFEU - TN, NR, TT kraj
1D

Oprávnené výdavky11

2D

Požadovaná výška finančného príspevku

3D

Vlastné zdroje (3D=1D-2D)

4D

Ostatné výdavky na projekt nezahrnuté v bode 1D
(neoprávnené výdavky)

x

5D

Celkový objem výdavkov na projekt (5D=1D+4D)

x

100%
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2E. Výška žiadaného finančného príspevku - VÝSTUP MIMO PRÍLOHY I. ZFEU - BB, ZA kraj
1E

Oprávnené výdavky12

2E

Požadovaná výška finančného príspevku

3E

Vlastné zdroje (3E=1E-2E)

4E

Ostatné výdavky na projekt nezahrnuté v bode 1E
(neoprávnené výdavky)

x

5E

Celkový objem výdavkov na projekt (5E=1E+4E)

x

100%

2EF. Výška žiadaného finančného príspevku 13 - VÝSTUP MIMO PRÍLOHY I. ZFEU - BA kraj
1FE

Oprávnené výdavky14

2FE

Požadovaná výška finančného príspevku

3FE

Vlastné zdroje (3FE=1FE -2FE)

100%

Ostatné výdavky na projekt nezahrnuté v bode
1FE (neoprávnené výdavky)
Celkový objem výdavkov na projekt (5FE =1FE
+4FE)

4FE
5FE

x
x

Financovanie zo zdrojov EURI15

☐ Áno

☐ Nie

Súhlas s prípadným financovaním projektu zo
základných zdrojov PRV SR 2014 - 202216

☐ Áno

☐ Nie

Menej rozvinuté regióny17 ☐

Ostatné regióny18 ☐

3. Spôsob financovania
Refundácia ☐
4. Kategória podniku 19
Pri zatriedení do kategórie „mikro, malých a stredných podnikov“ je žiadateľ povinný postupovať v zmysle
odporúčania prílohy č.1 Nariadenia komisie (EÚ) č. 651/2014.
Mikro

Malý

☐
Ukazovatele

1.

Stredný

☐

Veľký

☐

Stav za účtovné obdobie 20..

☐

Stav za účtovné obdobie 20..

počet
zamestnancov
v ročných
pracovných
jednotkách (RPJ)20
ročný obrat21 (v EUR) alebo

2.

ročná súvaha22 (v EUR)

Kapitálová štruktúra podniku (spoločníci akcionári žiadateľa) v roku 20...23
Obchodné meno, resp. meno a priezvisko

IČO, resp. RČ

Sídlo, resp. adresa

Podiel v %

Kapitálová štruktúra podniku (spoločníci akcionári žiadateľa) v roku 20.. 24
Obchodné meno, resp. meno a priezvisko

IČO, resp. RČ

Sídlo, resp. adresa

Podiel v %
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B. PROJEKT
1. Názov projektu

2. Priradenie projektu k programovej štruktúre
Názov programu

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

Číslo opatrenia

4

Názov opatrenia

Investície do hmotného majetku

Podopatrenie

Fokusová oblasť primárna
Fokusová
oblasť
sekundárna
Uplatnenie schémy štátnej
pomoci
Názov schémy
pomoci

štátnej

4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj
poľnohospodárskych výrobkov
3A - Zvýšenie konkurencieschopnosti prvovýrobcov prostredníctvom ich
lepšej integrácie do poľnohospodársko-potravinového reťazca pomocou
systémov kvality, pridávania hodnoty poľnohospodárskym produktom,
propagácie na miestnych trhoch a v krátkych dodávateľských reťazcoch,
skupín a organizácií výrobcov a medziodvetvových organizácií

Vyberte položku.
Vyberte položku.
Schéma štátnej pomoci na podporu investícií na spracovanie/uvádzanie na
trh poľnohospodárskych výrobkov (podopatrenie 4.2 Programu rozvoja
vidieka SR 2014 – 2020)25

Číslo schémy pomoci

SA.63192 (2021/X)

Uplatnenie
schémy
minimálnej pomoci

Vyberte položku.

Názov schémy minimálnej
pomoci

Schéma minimálnej pomoci na podporu investícii na spracovanie/
uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
v Bratislavskom kraji (podopatrenie 4.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014
– 2020)26

Číslo schémy pomoci

DM – 10/2021

3. Časový predpoklad realizácie projektu
Predpokladaný začiatok realizácie projektu

Kliknutím zadáte dátum.

Predpokladané ukončenie realizácie projektu

Kliknutím zadáte dátum.

4. Miesto realizácie projektu27
VÚC (kraj)

Okres

Obec

Katastrálne
územie

Parcelné čísla

5. Cieľ projektu28

6. Predmet projektu

7. Údaje o projekte
Oblasť zamerania projektu
Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec
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☐ mäsopriemysel

☐ hydinársky priemysel a spracovanie vajec

Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov
☐ Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov
Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel
☐ Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel
Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel vrátane výroby termosterilizovaných
pokrmov, hotových jedál, omáčok, dojčenských výživ, pretlakov, kečupov, džemov a lekvárov a
priemysel výroby korenín
☐ Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel vrátane výroby termosterilizovaných pokrmov,
hotových jedál, omáčok, dojčenských výživ, pretlakov, kečupov, džemov a lekvárov a priemysel výroby
korenín
Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane spracovania olejnín a strukovín
☐ tukový priemysel vrátane spracovania olejnín
a strukovín
Pivovarnícko - sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel, priemysel
nealko nápojov a škrobárenský priemysel
☐ cukrovarnícky priemysel

☐ pivovarnícko - sladovnícky priemysel

☐ liehovarnícky priemysel

☐ vinársky priemysel

☐ priemysel nealko nápojov

☐ škrobárenský priemysel
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.
☐ 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.
Zaraďte sídlo vášho podniku podľa typu oblasti ANC (LFA) 29
Vyrábate výrobky, ktoré majú Značku kvality alebo chránené
označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie alebo sú to
výrobky s označením zaručená tradičná špecialita?
Produkujete základnú surovinu pre výrobky ktoré majú Značku kvality
alebo chránené označenie pôvodu, chránené zemepisné označenie
alebo sú to výrobky s označením zaručená tradičná špecialita?
Je súčasťou investície je zavedenie inovatívnej technológie alebo
inovatívneho výrobku?

Vyberte položku.
Vyberte položku.
Vyberte položku.
Vyberte položku.

Identifikačný kód obstarávania z JOSEPHINE
Plánované aktivity realizované týmto projektom pre oblasti 1 až 730
☐

☐

☐

výstavba vrátane prípravy staveniska, rekonštrukcia a modernizácia objektov súvisiacich so
spracovaním, skladovaním, uvádzaním na trh a/alebo vývojom poľnohospodárskych a
potravinárskych výrobkov, vrátane kancelárií (sklady obalových materiálov, čistiacich a
dezinfekčných prostriedkov a pomôcok);
obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií,
spracovateľských a výrobných kapacít, vrátane laboratórneho vybavenia a detektorov kovov
v rámci procesu spracovania, balenia, označovania, skladovania, uvádzania na trh
produktov a /alebo vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane
produktov s chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením a
zaručených tradičných špecialít podľa osobitného predpisu (nariadenie EÚ č. 1151/2012,
nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, nariadenie (EÚ) 2019/787), produktov v registrovaných v
rámci národných schém kvality (Národný program Značka kvality)
stavebné alebo technologické investície na vytvorenie alebo modernizáciu miestnej zbernej
siete - príjem, skladovanie, úprava, triedenie a balenie
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☐

☐

☐
☐
☐
☐

nákup a využívanie chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných nákladných,
osobných alebo špeciálnych automobilov, prívesov a návesov, nákladných automobilov a
prívesov (návesov) špecializovaných na prepravu zvierat (aj nad 3,5 t), manipulačných
vozíkov v súvislosti so spracovaním, resp. uvádzaním na trh; výlučne svojej vlastnej
produkcie/vlastných výrobkov alebo prepravu vstupných surovín do spracovateľského
procesu
zavedenie technológií a postupov s cieľom vytvoriť nové , inovatívne alebo kvalitnejšie
výrobky a otvorenie nových trhov, najmä v súvislosti s krátkym dodávateľským reťazcom
vrátane podpory uvádzania výrobkov na trh alebo vypracovania programov správnej
výrobnej praxe
stavebné alebo technologické investície podporujúce lepšie využitie alebo elimináciu
vedľajších produktov alebo odpadu a čistiarne odpadových vôd, rekonštrukcia infraštruktúry,
znižovanie energetických strát
investície v súvislosti s výrobou a miešaním krmív z poľnohospodárskych produktov
investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní na predaj vlastných
produktov bez obmedzenia min. % predaja vlastných produktov (zahŕňa aj mobilné predajne
pre zabezpečenie dostupnosti potravín v tzv. potravinových púšťach)
investície do zlepšenia pracovného prostredia pre zamestnancov (hygienické zariadenia,
jedálne, odpočivárne, klimatizácia)

Plánované aktivity realizované týmto projektom pre oblasť 8
☐

Investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajní (zahŕňa aj mobilné
predajne). Žiadateľ bude odbytovať výhradne poľnohospodárske produkty a produkty
vyrobené z poľnohospodárskych produktov

☐

Investície do prepravy produktov priamo súvisiacich s predchádzajúcim bodom

Plánované aktivity realizované týmto projektom financované zo zdrojov EURI 31
☐

digitalizáciu a robotizáciu v spracovaní poľnohospodárskych produktov

☐

zníženie energetickej náročnosti výroby, vrátane emisií

☐

ekologizáciu výroby

☐

efektívne a/alebo ekologické využitie odpadov a vedľajších produktov z výroby

☐

investície v krátkych dodávateľských reťazcoch a miestnych trhoch

investície v spracovaní poľnohospodárskych produktov, ktoré prinášajú zlepšenie
bezpečnostných podmienok zamestnancov pri práci
Žiadateľ má sídlo alebo prevádzku v najmenej rozvinutých okresoch ku dňu
Vyberte položku.
vyhlásenia výzvy
☐

Ak áno vyberte najmenej rozvinutý okres

Vyberte položku.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za
kalendárny rok pred podaním ŽoNFP
Udržanie alebo navýšenie pracovných miest32

Vyberte položku.

Umožnenie praxe študentov33

Vyberte položku.

Počiatočný stav zamestnancov k poslednému dňu v mesiaci
zverejnenia výzvy34
Údaje o žiadateľovi (vyplnia len fyzické osoby)
☐
☐

Muž
Žena

Vek v čase podania ŽoNFP

☐
☐

do 40 rokov vrátane
nad 40 rokov

VÝROBNÉ ZAMERANIE PODNIKU
Uveďte výrobné zameranie Vášho podniku (vyberte len 1 hlavné zameranie z nasledovných možností
podľa vykonávacieho nariadenia EK č. 220/2015)
☐

Poľné plodiny

☐

Ostatný pasúci sa dobytok
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☐

Záhradníctvo

☐

Zvieratá chované zrnom

☐

Vinohradníctvo

☐

Zmiešaná výroba (RV+ŽV)

☐

Ostatné trvalé trávne porasty

☐

Nepoľnohospodárske zameranie

☐

Chov kráv
mlieka

s trhovou

produkciou

Veľkosť farmy/poľnohospodárskeho podniku v ha (podľa obhospodarovanej pôdy)
ZAMERANIE PROJEKTU NA POČIATOČNÚ INVESTÍCIU35:
☐

založenie nového podniku

☐

rozšírenie kapacity existujúceho podniku

☐

diverzifikáciu činnosti podniku na produkty, ktoré predtým neboli predmetom jeho činnosti

☐

zásadnú zmeny celkového výrobného procesu existujúceho podniku

Kontaktná osoba v prípade uplatnenia bodov v kritériu č. 136
Meno a
priezvisko
Tel. č.

Fax č.

e-mail
8. Splnenie všeobecných podmienok pre poskytnutie príspevku 37
Por. č.

1.

2.

3.

Podmienka
Investície sa musia realizovať na území Slovenska, v prípade prístupu LEADER/CLLD
na území príslušnej MAS
Nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom projektu sa musia nachádzať na území SR, resp.
príslušnej MAS, hnuteľné veci, ktoré sú predmetom projektu – stroje, technológie a pod. sa
musia využívať na území SR resp. príslušnej MAS; v rámci výziev pre jednotlivé opatrenia
sa môže v súlade s čl. 70 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 stanoviť, že niektoré aktivity
neinvestičného charakteru môžu byť realizované aj mimo územia SR ale v rámci EÚ, napr.
pri projektoch nadnárodnej spolupráce realizovaných miestnymi akčnými skupinami, pri
vzdelávacích projektoch a pod. a mimo EÚ v prípade operácií, ktoré sa týkajú technickej
pomoci alebo propagačných aktivít, ako aj v prípade projektov nadnárodnej spolupráce
realizovaných miestnymi akčnými skupinami.
V prípade praktického výcviku, ukážky, demonštrácie, návštevy farmy, spracovateľskej
prevádzky, a pod. je v súlade s čl. 70, ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 oprávnená
realizácia v rámci územia EÚ, t.j. aj mimo územia Slovenska.
Žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie
§ 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Splátkový kalendár potvrdený
veriteľom sa akceptuje.
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.
§ 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V priebehu trvania zmluvy o
poskytnutí NFP táto skutočnosť podlieha oznamovacej povinnosti prijímateľa voči
poskytovateľovi.
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4.

Žiadateľ nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti; voči žiadateľovi a na majetok,
ktorý je predmetom projektu, nie je vedený výkon rozhodnutia, čo neplatí, v prípadoch
ak:
–
je žiadateľom subjekt verejnej správy alebo
–
je žiadateľom štátny podnik alebo
–
je výkon rozhodnutia vedený na podiel v spoločnej nehnuteľnosti alebo na pozemok v
spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2013 Z.z. o
pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.
§ 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V priebehu trvania zmluvy o
poskytnutí NFP táto skutočnosť podlieha oznamovacej povinnosti prijímateľa voči
poskytovateľovi.
Podmienka sa netýka výkonu rozhodnutia voči členom riadiacich a dozorných orgánov
žiadateľa, ale je relevantná vo vzťahu k subjektu žiadateľa.
Na operáciu1 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.

5.

V priebehu trvania zmluvy o poskytnutí NFP táto skutočnosť podlieha oznamovacej
povinnosti prijímateľa voči poskytovateľovi.
Čl. 65 ods. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa
stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom
sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj
vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde,
Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje
nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006.
Každá investičná operácia, ak sa na ňu vzťahuje zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie, musí byť vopred posúdená na základe tohto zákona.

6.

7.

Čl. 45 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore
rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
(EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005.
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.

8.

§ 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nepreukazuje sa pri
paušálnych platbách.

9.

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.

Pojem „operácia“ je definovaný v čl. 2, ods.9 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 1303/2013, zo dňa
17.decembra 2013
1
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§ 46 zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10.

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.
V priebehu trvania zmluvy o poskytnutí NFP táto skutočnosť podlieha oznamovacej
povinnosti prijímateľa voči poskytovateľovi.

11.

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.
Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centrálnej
databáze vylúčených subjektov (ďalej len „Nariadenie o CED“) 2.
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.

12.

13.

14.

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za
zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie;
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie na pomoc de minimis.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s
vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Podmienka je relevantná iba pre subjekty, ktoré sú v zmysle výzvy povinné preukázať
splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku.
Investícia musí byť v súlade s normami EÚ a SR, týkajúcimi sa danej investície.
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 predpisu3.
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):

15.

a)
b)
c)

skončenia alebo premiestnenia produktívnej činnosti mimo Slovenska;
zmeny vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje firme alebo orgánu
verejnej moci neoprávnené zvýhodnenie;
podstatnej zmeny, ktorá ovplyvňuje jej povahu, ciele alebo podmienky
realizácie, čo by spôsobilo narušenie jej pôvodných cieľov.

Od 1. januára 2016 EDES databáza nahrádza Systém včasného varovania (Early Warning System – EWS) a Centrálnu
databázu vylúčených subjektov (Central Exclusion Database – CED).
3 Zákon 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb.
2
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9. Splnenie výberových kritérií pre výber projektov 38
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Príspevok k aspoň jednej fokusovej oblasti daného opatrenia
Predloženie podnikateľského plánu
Oprávnené sú len tie investície, ktoré sa týkajú spracovania, uvádzania na trh alebo
vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v súvislosti so:
–
zavadzaním výroby nových ako aj tradičných výrobkov;
–
zavádzaním novej techniky/technológií;
–
rozširovaním výroby;
–
zvýšením efektívnosti výrobného procesu;
–
zvýšením účinnosti využitia energie (ide o investície vyplývajúce z energetických
auditov v zmysle 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie);
–
zavádzaním a rozširovaním informačných a komunikačných technológií;
–
podporou budovania odbytových miest pre odbyt poľnohospodárskej produkcie a
produktov spracovania poľnohospodárskej výroby.
Na vstupy do výrobného procesu sa vzťahuje príloha I ZFEÚ
Výstupom výrobného procesu môže byť:
–
produkt prílohy I ZFEÚ;
–
ďalšie potraviny v zmysle zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách, ktoré nie sú zahrnuté
medzi produktmi prílohy I ZFEÚ;
–
ostatné produkty pre poľnohospodársku a potravinársku výrobu
Pre investície v oblasti 8 musia byť kumulatívne splnené nasledujúce kritériá:
–
žiadateľ bude odbytovať výhradne poľnohospodárske produkty a produkty vyrobené z
poľnohospodárskych produktov určené na priamu spotrebu;
–
vlastná produkcia musí tvoriť najmenej 75 % z odbytovanej produkcie počítaných
podľa tržieb;
–
vlastná nespracovaná poľnohospodárska produkcia musí tvoriť najmenej 50%
odbytovanej produkcie počítaných podľa tržieb;
–
vlastné vyrobené potraviny musia tvoriť najmenej 50% odbytovanej produkcie
počítaných podľa tržieb.
Posledná žiadosť o platbu sa musí podať v lehote do štyroch rokov od nadobudnutia
účinnosti zmluvy. V prípade výziev, kedy lehota na podanie poslednej žiadosti o platbu
nemôže byť dodržaná (napr. v súvislosti s končiacim sa programovým obdobím), je termín
na podanie poslednej žiadosti o platbu najneskôr do 30.06.2025. Prvú žiadosť o platbu je

prijímateľ povinný predložiť v lehote do 18 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy
o poskytnutí NFP vo výške minimálne 20% z celkovej výšky NFP.

10. Poskytnutá pomoc zo zdrojov EÚ alebo národných zdrojov:
Kto poskytol pomoc

Názov pomoci 39

Rok

Suma v tis.
EUR40

Ďalšie informácie o poskytnutej pomoci41
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C. POVINNÉ PRÍLOHY PROJEKTU PRI PODANÍ ŽIADOSTI

Názov prílohy

1.

Tabuľkovú časť projektu

2.

Splnomocnenie

3.

Register trestov

4.

Ukazovatele finančnej
situácie

5.

Podnikateľský plán

6.

Podnik v ťažkostiach

7.

Vyhlásenie MSP

Tabuľkovú časť projektu vo formáte
Excel v elektronickej forme (Príloha
č. 1 k ŽoNFP)
Tabuľka č. 1 Oprávnené výdavky
projektu
Tabuľka č. 2 Intenzita pomoci
Tabuľka č. 3 Časový harmonogram
predkladania Žiadostí o platbu
Tabuľka č. 4 Prehľad rozpočtových
nákladov (v prípade stavebných
investícií
a ukončeného
obstarávania/verejného
obstarávania)
Splnomocnenia
osoby
splnomocnenej zastupovať žiadateľa
Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu
z registra trestov (príloha č. 2
ŽoNFP) v elektronickej forme ako
sken podpísaného originálu alebo
Výpis z registra trestov všetkých
členov
štatutárnych
orgánov,
prokuristov a osôb splnomocnených
zastupovať žiadateľa v konaní
o ŽoNFP v elektronickej forme ako
sken originálu nie starší ako 1
mesiac ku dňu predloženia ŽoNFP)
Ukazovatele finančnej situácie v
elektronickej forme (Príloha č. 3 k
ŽoNFP)
Podnikateľský plán k podopatreniu
4.2 – Podpora pre investície na
spracovanie/uvádzanie
na
trh
a/alebo vývoj poľnohospodárskych
výrobkov v elektronickej forme
(Príloha č. 4 k ŽoNFP) v závislosti od
oblasti
Výpočet podniku v ťažkostiach v
elektronickej forme (Príloha č. 5 k
ŽoNFP) v prípade ak je projekt,
zameraný na podporu investícii na
spracovanie/uvádzanie
na
trh
poľnohospodárskych
výrobkov,
ktorých výstupom je výrobok,
nevymenovaný v prílohe I Zmluvy
o fungovaní
Európskej
únie;
uplatňuje sa schéma štátnej pomoci
na
podporu
investícií
na
spracovanie/uvádzanie
na
trh
poľnohospodárskych výrobkov; číslo
schémy SA.63192 (2021/X)
Čestné
vyhlásenie
žiadateľa:
prepojený podnik a/alebo partnerský
podnik v elektronickej forme ako
sken podpísaného originálu (Príloha
č. 6 k ŽoNFP).

povinná príloha

nepovinná príloha

povinná príloha

nepovinná príloha

povinná príloha

nepovinná príloha

povinná príloha
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8.

Znovupoužité aktíva

9.

Vyhlásenie de minimis

10.

Potvrdenie DPH

11.

Nájomná zmluva

12.

Splátkový kalendár

Výpočet
účtovnej
hodnoty
znovupoužitých aktív v prípade
investícii
zameraných
na
diverzifikáciu činnosti podniku na
produkty, ktoré predtým neboli
predmetom
jeho
činnosti
v
elektronickej forme; uplatňuje sa
schéma štátnej pomoci na podporu
investícií na spracovanie/uvádzanie
na
trh
poľnohospodárskych
výrobkov; číslo schémy SA.63192
(2021/X) (Príloha č. 7 k ŽoNFP)
Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu
pomoc na podporu investícii na
spracovanie/ uvádzanie na trh
a/alebo vývoj poľnohospodárskych
výrobkov
v Bratislavskom
kraji
(podopatrenie 4.2 Programu rozvoja
vidieka SR 2014 – 2020), číslo
schémy DM – 10/2021 podľa
nariadenia
Komisie
(EÚ)
č.
1407/2013 z 18. decembra 2013
o uplatňovaní článkov 107 a 108
Zmluvy o fungovaní Európskej únie
na pomoc de minimis v elektronickej
forme ako sken podpísaného
originálu (Príloha č. 8 k ŽoNFP)
Potvrdenie príslušného daňového
úradu, že žiadateľ nie je platcom
DPH nie staršie ako 3 mesiace – v
prípade, ak žiadateľ nie je platcom
DPH a uplatňuje si DPH ako
oprávnený výdavok ako sken
originálu
Doklad preukazujúci vlastnícky,
resp. iný právny vzťah oprávňujúci
užívať predmet projektu alebo
doklad k pozemkom na ktorých je
plánovaná investícia, pretrvávajúci
najmenej päť rokov po predložení
ŽoNFP s výnimkou špecifických
prípadov - vzťahuje sa len na
investície
do
výstavby
a rekonštrukcie
objektov
a
nepreukazuje sa, ak bolo vydané
právoplatné stavebné povolenie.
nájomná
zmluva/správcovská
zmluva alebo iná zmluva uzavretá na
obdobie najmenej päť rokov po
predložení ŽoNFP (originál alebo
úradne osvedčené fotokópie) a na
kópii z katastrálnej mapy situačné
zakreslenie plánovanej investície
ako sken originálu.
Splátkový
kalendár
potvrdený
veriteľom v prípade, ak má žiadateľ
záväzky voči štátu po lehote
splatnosti v elektronickej forme ako
sken originálu

nepovinná príloha

nepovinná príloha

nepovinná príloha

nepovinná príloha

nepovinná príloha
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13.

Vyjadrenie ochrana prírody

14.

Stanovisko ochrana prírody

15.

Vyjadrenie ŽP

16.

Stanovisko ŽP

Vyjadrenie
príslušného
orgánu
štátnej správy ochrany prírody či sa
predložený projekt dotýka alebo
nedotýka záujmov ochrany prírody
a krajiny (ako sken originálu) –
netýka
sa
strojov
a strojnotechnologického vybavenia;
žiadateľ predkladá len v prípade ak
sa stavebná investícia nachádza v
chránenej krajinnej oblasti (CHKO),
národného parku (NP), chráneného
areálu (CHA), prírodnej rezervácie
(PR), národnej prírodnej rezervácie
(NPR), prírodnej pamiatky (PP)
a v sieti lokalít - Natura 2000.
V prípade ak sa stavebná investícia
nenachádza v chránenej krajinnej
oblasti (CHKO), národného parku
(NP), chráneného areálu (CHA),
prírodnej rezervácie (PR), národnej
prírodnej rezervácie (NPR), prírodnej
pamiatky (PP) a v sieti lokalít
- Natura 2000 žiadateľ predkladá
čestné vyhlásenie, že stavebná
investícia, ktorá je predmetom
projektu
sa
nenachádza
v
uvedených oblastiach. – netýka sa
strojov, špecializovaných vozidiel
a prídavných zariadení
V prípade, ak sa projekt dotýka
záujmov ochrany prírody v zmysle
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov,
predkladá
súhlasné
stanovisko
príslušného
orgánu
štátnej správy ochrany prírody
v elektronickej forme ako sken
originálu – v prípade schválenia
ŽoNFP predkladá najneskôr do
termínu určenom v rozhodnutí o
schválení ŽoNFP, avšak najneskôr
pred
podpisom
zmluvy
o
poskytnutí NFP
Vyjadrenie Odboru starostlivosti o
životné
prostredie,
či
projekt
podlieha
zisťovaciemu
konaniu
alebo
podlieha
povinnému
hodnoteniu podľa zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v elektronickej
forme ako sken originálu netýka sa
strojov, špecializovaných vozidiel
a prídavných zariadení
Ak činnosť podlieha zisťovaciemu
konaniu,
žiadateľ
predkladá
rozhodnutie Odboru starostlivosti o
životné prostredie zo zisťovacieho
konania alebo vyjadrenie k zmene

nepovinná príloha

nepovinná príloha

nepovinná príloha

nepovinná príloha

15/25

činnosti, ak činnosť podlieha
povinnému hodnoteniu v zmysle
zákona č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení
niektorých
zákonov
v
znení
neskorších predpisov, záverečné
stanovisko Ministerstva životného
prostredia SR alebo vyjadrenie k
zmene činnosti. Ak činnosť svojimi
parametrami nespĺňa kritéria podľa
zákona o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie, žiadateľ predloží
vyjadrenie
príslušného
orgánu
(Ministerstva životného prostredia
SR alebo Odboru starostlivosti o
životné prostredie) - v elektronickej
forme ako sken originálu – v prípade
schválenia
ŽoNFP
predkladá
najneskôr do termínu určenom v
rozhodnutí o schválení ŽoNFP,
avšak najneskôr pred podpisom
zmluvy o poskytnutí NFP
Projektová
dokumentácia
s rozpočtom
–
predkladá
sa
prostredníctvom webového sídla
17.

Projektová dokumentácia

18.

Ohlásenie stavebného
úradu

19.

Právoplatné stavebné
povolenie

20.

Bankový účet

https://josephine.proebiz.com/sk/
promoter/register/CbW3bbUhEb
najneskôr v deň odoslania ŽoNFP
prostredníctvom Ústredného portálu
verejnej správy do elektronickej
schránky PPA
Ohlásenie
stavebnému
úradu
v zmysle § 57, zákona č. 50/1976 Zb.
v znení neskorších predpisov pri
stavebných investíciách, prípadne
určených technológiách (ak nie je
potrebné
stavebné
povolenie),
vrátane
písomného
oznámenia
stavebného
úradu,
že
nemá
námietky
voči
predloženému
stavebnému ohláseniu, spolu s
jednoduchým situačným výkresom
osvedčeným stavebným úradom
a rozpočtom ako sken originálu –
v prípade
schválenia
ŽoNFP
predkladá najneskôr do termínu
uvedeného v zmluve o poskytnutí
NFP
Právoplatné stavebné povolenie v
zmysle § 66 zákona č. 50/1976 Zb. v
znení neskorších predpisov - v
prípade investícií, pri ktorých sa
vyžaduje stavebné povolenie ako
sken originálu – v prípade schválenia
ŽoNFP predkladá najneskôr do
termínu uvedeného v zmluve o
poskytnutí NFP
Zmluva o vedení bankového účtu
žiadateľa ako sken originálu alebo

informácia bez
možnosti
prikladania príloh

nepovinná príloha

nepovinná príloha

povinná príloha
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21.

PHZ

potvrdenie
banky
o
vedení
bankového účtu žiadateľa vrátane
uvedenia čísla bankového účtu ako
sken originálu vo formáte IBAN.
Informácie a podklady, na základe
ktorých bola určená predpokladaná
hodnota zákazky v prípade ak
žiadateľ do termínu podania ŽoNFP
neukončil
obstarávanie/verejné
obstarávanie na všetky zákazky
týkajúce sa predmetu projektu –
predkladá
sa
prostredníctvom
webového
sídla

informácia bez
možnosti
prikladania príloh

https://josephine.proebiz.com/sk/
promoter/register/CbW3bbUhEbn

22.

Dokumentácia VO/O

ajneskôr v deň odoslania ŽoNFP
prostredníctvom Ústredného portálu
verejnej správy do elektronickej
schránky PPA
Doklady
z verejného
obstarávania/obstarávania
v závislosti na postupe – zoznam
povinných príloh tvorí prílohu č. 9 a)
– j) ŽoNFP v prípade ak žiadateľ do
termínu podania ŽoNFP ukončil
obstarávanie/verejné obstarávanie
na všetky zákazky týkajúce sa
predmetu projektu.
Žiadateľ predkladá spolu so ŽoNFP
vyplnený zoznam povinných príloh
pre každé uskutočnené verejné
obstarávanie/obstarávanie
samostatne.
Predkladá
sa
prostredníctvom webového sídla

informácia bez
možnosti
prikladania príloh

https://josephine.proebiz.com/sk/
promoter/register/CbW3bbUhEbn

23.

Doklad oprávnenosti
žiadateľa

24.

Potvrdenie Sociálnej
poisťovne

ajneskôr v deň odoslania ŽoNFP
prostredníctvom Ústredného portálu
verejnej správy do elektronickej
schránky PPA.
Predloženie účtovných dokladov
a bankových výpisov,
zmlúv
a plnených
objednávok
s
odberateľom dokladujúce splnenie
podmienky oprávnenosti žiadateľa
ako
spracovateľa
produktov
poľnohospodárskej
prvovýroby
a/alebo potravinárskej výroby za
obdobie posledných 12 mesiacov
odo dňa vyhlásenia výzvy, ktorými
preukáže obrat minimálne vo výške
10 000 EUR
V prípade uplatnenia bodov za
bodovacie kritérium č. 1 pre oblasti 1
až 8 „Realizáciou projektu sa
žiadateľ zaviaže k udržaniu alebo
navýšeniu
pracovných
miest“
predkladá
žiadateľ
potvrdenie
Sociálnej
poisťovne
o počte

nepovinná príloha

nepovinná príloha
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25.

Zmluva s dodávateľom

26.

Potvrdenie inovatívnosti

27.

Potravinové púšte

28.

Potravinové púšte

29.

Preukázanie financovania

30.

Znalecký posudok1

zamestnancov
s
pravidelným
príjmom k poslednému dňu v mesiaci
zverejnenia výzvy ako sken originálu
V prípade uplatnenia bodov za
bodovacie kritérium č. 2 pre oblasti 1
až 7 „Žiadateľ spracúva produkciu od
subjektu ktorý je v roku 2021
zapojený do opatrenia dobré životné
podmienky
zvierat
alebo
má
ekologickú produkciu v ŽV, alebo
hospodári v systéme ekologickej
produkcie na minimálne 30 %
obhospodarovanej plochy“ žiadateľ
predkladá zmluvu s dodávateľom
ako sken originálu
V prípade uplatnenia bodov za
bodovacie kritérium č. 5 pre oblasti 1
až 7 „Súčasťou investície je
zavedenie inovatívnej technológie
alebo inovatívneho výrobku„ žiadateľ
predkladá stanovisko NPPC – VUP
alebo NPPC – TSUP Rovinka
o posúdení inovatívnosti platné ku
dňu predloženia ŽoNFP ako sken
originálu
V prípade uplatnenia bodov za
bodovacie kritérium č. 7 pre oblasti 1
až 7 „Žiadateľ v roku 2020
alebo 2021 odbytuje alebo bude
odbytovať svoju produkciu v rámci
oblastí potravinových púšti SR
žiadateľ predkladá minimálne 1
faktúru alebo 1 dodací list
z uvedených rokov alebo povolenie
na ambulantný predaj a pod. ako
sken originálu
V prípade uplatnenia bodov za
bodovacie kritérium č. 6 pre oblasť 8
„Žiadateľ v roku 2020 alebo 2021
odbytuje svoju produkciu v rámci
stáleho miesta alebo v oblasti
potravinových púšti SR“ žiadateľ
predkladá minimálne 1 faktúru alebo
1 dodací list z uvedených rokov
alebo povolenie na ambulantný
predaj a pod. ako sken originálu
Žiadateľ preukáže financovanie
projektu buď pri predložení ŽoNFP
alebo mu bude v prípade schválenia
vydané rozhodnutie o schválení
žiadosti s podmienkou preukázania
financovania projektu v lehote do
120 pracovných dní odo dňa
právoplatnosti rozhodnutia vo výške
vlastných zdrojov spolufinancovania
všetkých schválených projektov
Znalecký posudok a kúpnu zmluvu v
prípade, kúpy nezastavaného a
zastavaného pozemku za sumu
nepresahujúcu 10 % celkových

nepovinná príloha

nepovinná príloha

nepovinná príloha

nepovinná príloha

nepovinná príloha

nepovinná príloha
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31.

Znalecký posudok2

32.

Energetický audit

33.

Iné prílohy

oprávnených nákladov na investíciu
nie starší ako 3 mesiace ako sken
originálu
Znalecký posudok a kúpnu zmluvu v
prípade, kúpy stavieb za sumu
nepresahujúcu 10 % celkových
oprávnených nákladov na príslušnú
investíciu (originál nie starší ako 3
mesiace ako sken originálu.
Energetický audit – v prípade
investícií zameraných na zníženie
energetickej náročnosti výroby,
vrátane emisií a/alebo investícií
v súvislosti so zvýšením účinnosti
využitia energie ako sken originálu

nepovinná príloha

nepovinná príloha

nepovinná príloha

19/25

D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA

Svojím elektronickým podpisom, ja, žiadateľ uvedený v tejto žiadosti ako štatutárny zástupca
žiadateľa:42:
meno a priezvisko:
rodné číslo:

I.

čestne vyhlasujem že :

všetky informácie obsiahnuté v ŽoNFP (t. j. formulár ŽoNFP a všetky prílohy k ŽoNFP) sú pravdivé
a úplné;
2. všetky úradne neosvedčené fotokópie dokladov predložené v rámci ŽoNFP súhlasia s originálmi;
3. údaje uvedené vo formulári ŽoNFP sú zhodné s údajmi uvedenými v prílohách k ŽoNFP a v
projektovej dokumentácii (ak relevantné) predloženej prostredníctvom JOSEPHINE;
4. na uvedený projekt som nežiadal inú pomoc z EÚ ani z národných zdrojov;
5. nie je voči mne nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej
komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným
trhom;
6. operácie, ktoré sú predmetom projektu sa nezrealizovali (neukončili) pred podaním ŽoNFP ( Čl. 65
ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 , ktorým sa stanovujú
spoločné ustanovenia o EFRR, ESF, KF, EPFRV a ENRF a ktorým sa stanovujú všeobecné
ustanovenia o EFRR, ESF, KF, EPFRV a ENRF, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č.
1083/2006);
7. pri začatí operácie, ktorá je predmetom projektu, pred predložením ŽoNFP som dodržal
uplatniteľné právo (tzn. uplatniteľné právo EÚ a vnútroštátne právo, týkajúce sa jeho uplatňovania)
týkajúce sa operácie ( Čl. 125 ods. 3 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1303/2013 , ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o EFRR, ESF, KF, EPFRV a ENRF
a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o EFRR, ESF, KF, EPFRV a ENRF, a ktorým sa
zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006);
8. operácie vybrané na podporu z EPFRV v rámci tejto ŽoNFP nezahŕňajú činnosti, ktoré boli
súčasťou operácie, v prípade ktorej sa začalo alebo malo začať vymáhacie konanie v súlade s čl.
71 po premiestnení výrobnej činnosti mimo oblasti programu (Čl. 125 ods. 3 písm. d) a f) nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia
o EFRR, ESF, KF, EPFRV a ENRF a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o EFRR, ESF,
KF, EPFRV a ENRF, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006);
9. vrátim príspevok z EPFRV na operáciu zahŕňajúcu investície do infraštruktúry alebo výroby na
základe tejto ŽoNFP, ak sa výrobná činnosť do 10 rokov od záverečnej platby presunie mimo EÚ
okrem prípadu, ak je prijímateľom MSP43 (Čl. 71 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 1303/2013 , ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o EFRR, ESF, KF, EPFRV a ENRF
a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o EFRR, ESF, KF, EPFRV a ENRF, a ktorým sa
zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006);
10. vrátim poskytnutý príspevok na investíciu na základe tejto ŽoNFP v prípade, že investícia do piatich
rokov od poskytnutej záverečnej platby alebo prípadne v období stanovenom v pravidlách o štátnej
pomoci bude predmetom niektorej z nasledujúcich skutočností:
a) skončenia alebo premiestnenia výrobnej činnosti mimo oblasti programu;
1.
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11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

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.
(Čl. 71 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 ,
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o EFRR, ESF, KF, EPFRV a ENRF a ktorým sa
stanovujú všeobecné ustanovenia o EFRR, ESF, KF, EPFRV a ENRF, a ktorým sa zrušuje
nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006);
projekt budem realizovať v súlade s predloženou ŽoNFP a zmluvou o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku;
bez zbytočného odkladu písomne oznámim PPA všetky prípadné zmeny, týkajúce sa ŽoNFP
a/alebo žiadateľa, ktoré nastanú v čase od podania ŽoNFP do uzavretia zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, resp. do vydania rozhodnutia o neschválení ŽoNFP;
v prípade schválenia ŽoNFP súhlasím s pravidelným monitorovaním projektu a umožním výkon
kontroly príslušným kontrolným orgánom SR a EU;
som si vedomý možných trestných následkov a sankcií v prípade uvedenia nepravdivých alebo
neúplných údajov, ktoré vyplývajú z ustanovení § 225 ods. 1 zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestného
zákona);
projekt sa bude realizovať na oprávnenom území;
nie som dlžníkom na daniach;
nie som dlžníkom poistného na zdravotnom poistení;
nie som dlžníkom poistného na sociálnom poistení a príspevkoch na starobnom dôchodkovom
poistení44
zabezpečím hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia verejných prostriedkov;
nie som likvidácii (netýka sa fyzických osôb uvedených v § 2 odseku 2 písmena b), d) zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník); nie je voči mne vedené konkurzné konanie; nie som
v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol voči mne zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku a neporušil som v predchádzajúcich 3 rokoch zákaz nelegálneho
zamestnávania;
žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani 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;
pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb, ktoré sú financované z verejných prostriedkov
- budem postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov
postupoval som v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov
netýka sa
pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb, ktoré sú financované z verejných prostriedkov
- budem postupovať v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k
obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020 v znení
aktualizácie č. 3
- postupoval som v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k
obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020 v znení
aktualizácie č. 3
- netýka sa

24. prostredníctvom
webového
sídla
https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/register/CbW3bbUhEb najneskôr v deň odoslania
ŽoNFP prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy do elektronickej schránky PPA
predkladám:
v prípade ukončeného verejného obstarávania/obstarávania kompletnú dokumentáciu
z verejného obstarávania/obstarávania vrátane dokumentácie k spôsobu určenia
predpokladanej hodnoty zákazky a projektovej dokumentácie vrátane rozpočtu (ak
relevantné) a zároveň prehlasujem, že predložená dokumentácia je pravdivá, úplná a
kompletná
v prípade neukončeného verejného obstarávania/obstarávania kompletnú dokumentáciu k
spôsobu určenia predpokladanej hodnoty zákazky a projektovej dokumentácie vrátane
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25.
26.

27.
28.

29.

30.
31.

32.

33.
34.

35.
36.
37.

II.

rozpočtu (ak relevantné) a zároveň prehlasujem, že predložená dokumentácia je pravdivá,
úplná a kompletná
nie som podnikom v ťažkostiach, podnikom v ťažkostiach sa rozumie podnik v zmysle článku 2,
ods. 18 kapitoly I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014;
bol som podnikom ťažkostiach v období od 1.1.2020 do 30.126.2021, ale k 31.12.2019 som nebol
podnikom v ťažkostiach; Podnikom v ťažkostiach sa rozumie podnik v zmysle článku 2, ods. 18
kapitoly I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014;
MSP existuje menej ako tri roky;
v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o pomoc som nevykonal premiestnenie do
prevádzkarne, v ktorej sa má uskutočniť počiatočná investícia, na ktorú sa pomoc žiada, a zároveň
tak nespravím ani do dvoch rokov po zrealizovaní počiatočnej investície, na ktorú sa pomoc žiada.
Pokiaľ ide o záväzky prijaté pred 31.12.2019, sa zánik pracovných miest v rovnakej alebo podobnej
činnosti v jednej z pôvodných prevádzok príjemcu v EHP, ku ktorému došlo v období od 1.1.2020
do 30.6.2021, nepovažuje za premiestnenie v zmysle článku 2 ods. 61a nariadenia Komisie (EÚ)
č. 651/2014;
investícia, na ktorú mu bude pomoc poskytnutá, bude v dotknutej oblasti zachovaná minimálne 3
roky v prípade mikro, malých a stredných podnikov a v prípade veľkých podnikov minimálne 5
rokov, po jej dokončení45
nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia;
pri príprave a realizácii projektu som dodržiaval a naďalej budem 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;
vzťahuje/nevzťahuje46 sa na mňa povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora podľa
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov a verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov;
investícia je v súlade s normami EÚ a SR, týkajúcimi sa danej investície;
žiadateľ, ktorým je právnická osoba (t.j. ak relevantné), nemá právoplatným rozsudkom uložený
trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú
z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa zákona č.
91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov;
nie som evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako vylúčená
osoba alebo subjekt (v zmysle článku 135 a nasledujúcich nariadenia č. 2018/1046;
v prípade nadobudnutia pozemkov a/alebo stavieb nie som v žiadnom vzťahu k predávajúcemu;
v prípade nadobudnutia pozemkov a/alebo stavieb nemám vedomosť, že na nadobudnutý majetok
boli v minulosti poskytnuté zdroje EÚ alebo štátneho rozpočtu SR.

Elektronickým podpisom tohto čestného vyhlásenia podľa ustanovenia § 11, ods. 1, písmena a)
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov


udeľujem súhlas



neudeľujem súhlas

so sprístupnením informácií a dokladov, ktoré sú súčasťou spisu projektu.
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA KU KONFLIKTU ZÁUJMU

Svojím elektronickým podpisom, ja, žiadateľ uvedený v tejto žiadosti ako štatutárny zástupca
žiadateľa:
čestne vyhlasujem, že47:
1. na vypracovaní ŽoNFP neparticipovali zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej agentúry,
2. na vypracovaní ŽoNFP neparticipovali zamestnanci Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR,
3. na vypracovaní ŽoNFP participovali nasledovní zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej
agentúry, alebo osoby blízke48 zamestnancom Pôdohospodárskej platobnej agentúry 49:
meno priezvisko ............................
odbor PPA
............................
pracovná pozícia ............................
4. na vypracovaní ŽoNFP participovali nasledovní zamestnanci nasledovní zamestnanci
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, alebo osoby blízke47 zamestnancom
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR48:
meno priezvisko ............................
odbor MP RV SR ............................
pracovná pozícia ............................
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Vysvetlivky
Štatistická klasifikácia ekonomických činností na úrovni skupiny
žiadateľ uvádza sumu na dve desatinné miesta
3 Okrem výdavkov zahrnutých v bode 2 a 3
4 žiadateľ uvádza sumu na dve desatinné miesta
5 Okrem výdavkov zahrnutých v bode 2a a 3a
6 žiadateľ uvádza sumu na dve desatinné miesta
7 Okrem výdavkov zahrnutých v bode 2b a 3b
8 žiadateľ uvádza sumu na dve desatinné miesta
9 Okrem výdavkov zahrnutých v bode 2c a 3c
10 žiadateľ uvádza sumu na dve desatinné miesta
11 Okrem výdavkov zahrnutých v bode 2d a 3d
12 Okrem výdavkov zahrnutých v bode 2d a 3d
13 žiadateľ uvádza sumu na dve desatinné miesta
14 Okrem výdavkov zahrnutých v bode 2e a 3e
15 žiadateľ vyznačí v prípade investícií výhradne zameraných len na investície prospievajúcich k
odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu hospodárstva
16 V prípade, ak by sa projekt nedostal nad hranicu finančných možností zo zdrojov EURI, ale by sa
dostal nad hranicu finančných možností zo základných zdrojov, bude financovaný, avšak pri nezvýšenej
intenzite pomoci. Ak žiadateľ súhlasí, tak vyznačí v súhlas s prípadným financovaním projektu zo
základných zdrojov pri nezvýšenej intenzite pomoci.
17 mimo Bratislavského kraja (podľa miesta realizácie)
18 Bratislavský kraj (podľa miesta realizácie)
19
Hodnoty ukazovateľov pre mikro, malé a stredné podniky sú v zmysle prílohy č.1 Nariadenia komisie
(EÚ) č. 651/2014
1
2

Kategórie podniku
mikro
malý
stredný

Počet
zamestnancov
< 10
< 50
< 250

Ročný obrat a/alebo ročná súvaha
(v EUR)
≤ 2 milióny
≤ 2 milióny
≤ 10 miliónov
≤ 10 miliónov
≤ 50 miliónov
≤ 43 miliónov

Počet pracovníkov zodpovedá počtu ročných pracovných jednotiek (RPJ), to znamená, počtu osôb,
ktoré pracujú na plný úväzok v rámci príslušného podniku alebo v jeho mene počas celého
posudzovaného referenčného roka. Do RPJ sa jednotlivo počíta práca osôb, ktoré nepracovali celý rok,
práca tých osôb, ktoré pracovali na skrátený pracovný úväzok bez ohľadu na trvanie, ako aj práca
sezónnych pracovníkov. Pracovníci pozostávajú zo:
a) zamestnancov;
b)osôb pracujúcich pre podnik, v rámci ktorého sú podriadenými pracovníkmi, a ktorí sa podľa
vnútroštátnych právnych predpisov považujú za zamestnancov;
c) vlastníkov - riadiacich pracovníkov;
d) spoločníci, ktorí vykonávajú pravidelnú činnosť v podniku a majú z neho finančný prospech.
Učni alebo študenti, ktorí sa zúčastňujú na odbornom vzdelávaní na základe učňovskej zmluvy alebo
zmluvy o odbornom výcviku, sa nepovažujú za pracovníkov. Čas trvania materskej alebo rodičovskej
dovolenky sa nezapočítava.
20

21

podvojné
účtovníctvo
VZaS_01

podvojné účtovníctvo pre tzv. mikro
účtovnú jednotku
VZaS_02 + VZaS_03

Jednoduché
účtovníctvo
PaV_01 + PaV_02

podvojné
účtovníctvo
S_001

podvojné účtovníctvo pre tzv. mikro
účtovnú jednotku
S_001

Jednoduché
účtovníctvo
MaZ_15
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Doplniť údaje za predposledné účtovné obdobie
Doplniť údaje za posledné účtovné obdobie
25 V prípade, že predmetom predloženého projektu je len spracovanie kde vstup a výstup je na prílohe
I. ZFEÚ text prečiarknite
23
24
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V prípade, že predmetom predloženého projektu v Bratislavskom kraji je len spracovanie kde vstup
a výstup je na prílohe I. ZFEÚ text prečiarknite
27 v prvom stĺpci označte „x“ prevažujúce miesto realizácie projektu
28 Žiadateľ uvedie konkrétne ciele, ktoré chce realizáciou projektu dosiahnuť. Stručne opíše, ako súvisia
s cieľmi programu a opatrenia. Opis nemá byť všeobecný, má vychádzať z konkrétneho zámeru
žiadateľa maximálne v rozsahu 500 znakov
29 Oblasti ANC (LFA) sú uvedené v prílohe č. 2 Nariadenia vlády SR č.75/2015 Z. z.
30 označte všetky plánované aktivity
31 bližšie informácie uvedené vo výzve
32 podľa bodovacieho kritéria č. 1
33 podľa bodovacieho kritéria č. 1
34 Za počiatočný stav sa berie stav ku poslednému dňu v mesiaci zverejnenia výzvy. Berie sa
pracovné miesto na celý úväzok
35 v prípade výstupu mimo prílohy I ZFEU v menej rozvinutých regiónoch (mimo Bratislavského kraja)
36 Žiadateľ sa zaviaže, že počas nasledujúcich dvoch rokov po schválení žiadosti umožní každoročne
minimálne 2 žiakom alebo študentom absolvovať prax pre študentov potravinárskych
a poľnohospodárskych študijných alebo učebných odborov v trvaní minimálne 2 týždne
37 Žiadateľ popíše splnenie všeobecných podmienok pre poskytnutie príspevku
38 Žiadateľ popíše splnenie výberových kritérií
39 Uviesť len projekty investičného charakteru, pričom treba uviesť o aký typ pomoci išlo, napríklad,
Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, podpora investičného charakteru zo Sekcie organizácie trhu
PPA, Sektorový operačný program priemysel a služby, vrátane citovania názvu opatrenia
40 Pri pomoci investičného charakteru zo zdrojov EÚ alebo národných zdrojov do roku 2009 pri prepočte
z SKK na EUR použite konverzný kurz 30,126
41 Ak bola poskytnutá pomoc zo zdrojov EÚ alebo z národných zdrojov prostredníctvom PPA uveďte
číslo zmluvy, názov projektu, predmet projektu a informáciu o prípadnom odstúpení od zmluvy
42 Štatutárny orgán podpisuje v súlade s oprávnením konať za právnickú osobu podľa Obchodného
zákonníka (obchodné spoločnosti), zriaďovacej listiny (príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené
podľa zákona o rozpočtových pravidlách), zmluvy alebo zakladateľskej listiny (právnické osoby zriadené
podľa Občianskeho zákonníka) zákona (právnické osoby zriadené na základe zákona)
43 PPA môže stanovenú lehotu skrátiť na tri roky v prípadoch súvisiacich so zachovaním investícií alebo
pracovných miest vytvorených MSP
44 V súlade o zákonom č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
45 Táto podmienka nebráni výmene vybavenia alebo zariadenia, ktoré v priebehu uvedeného obdobia
zastaralo alebo sa pokazilo, za predpokladu, že sa hospodárska činnosť v príslušnej oblasti zachová
minimálne počas uvedeného obdobia
46 nehodiace prečiarknuť
47 Žiadateľ vyčiarkne body ČV, ktoré sa ho netýkajú.
48 Za osoby blízke sa považujú: rodičia, starý rodičia, manžel, manželka, druh, družka, deti, švagor,
švagriná, svokor, svokra.
49 V prípade, že zamestnanci participujú na vypracovaní ŽoNFP uvedie údaje o všetkých
zamestnancoch alebo blízkych osobách.
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