Otázky a odpovede k výzve 52/PRV/2022
Podopatrenie 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Otázka:

Odpoveď:

1.

Rád by som sa prosím opýtal, či v podpore 4.1 je možné zaradiť aj
technológie dojenia hospodárskych zvierat, nakoľko v katalógu cien
technológií som ich nenašiel.

Katalóg cien je len podporný nástroj, ktorý nemusí nevyhnutne obsahovať
všetky technológie, na ktoré môže žiadateľ v zmysle výzvy 4.1 podať svoju
ŽoNFP. V prípade ak sa hľadaná technológia nenachádza v katalógu cien, je
možné ísť v rámci procesu obstarávania cez JOSEPHINE.

2.

Plánujeme pestovať technické konope na spracovanie vlákniny, na
výmere 500 ha.
v rámci špeciálnej rastlinnej výroby.
Je možné požiadať o podporu na investície do poľnohospodárskych
podnikov a to:

3.

skladové haly na sušenú konopu
skladové priestory na vlákninu
Výrobná hala s technológiou na spracovanie konope
stroj na dekortikovanie ( oddelenie vlákniny od pazderia )konope
špeciálny kosačka na zber konope
Traktor s čelným nakladačom
Lis na okrúhle balíky
mám záujem sa prihlásiť do výzvy 4.1 a chcem sa spýtať, či postačuje na
preukázanie poľnohospodárskeho vzdelania akreditovaný kurz. Iné
poľnohospodárske vzdelanie nemám.

Áno, ide o oprávnené náklady.

Áno, postačuje.

4.

Podporu o finančný príspevok v rámci rastlinnej výroby môže žiadať iba
podnik, ktorý pestuje plodiny uvedené v prílohe č.4 ?

Áno

5.

Pokiaľ plánujem v hospodárskom roku 2021/2022 zasiať určitú výmeru
sóje fazuľovej (plodina, ktorá je v ozname prílohy č.4 k predmetnej
výzve), musí byť jej výmera v takom rozsahu aký je uvedený v
bodovacích (hodnotiacich) kritériach?

V bodovacích kritériách sa hovorí o rokoch 2020 a 2021. Nie rok 2022

6.

Pokiaľ bude žiadateľ obstarávať niektorú z položiek uvedenú v Katalógu
cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológii, musí predložiť
určenie PHZ cez systém JOSEPHINE?
Alebo predkladá IBA súbor z aplikácie PPA vo formáte pdf na tieto
výdavky. V časti 1.6 ii sa ešte uvádza, že K formuláru ŽoNFP a k
oprávneným výdavkom nebude žiadateľ prikladať ako prílohu rozpočet
ale uvedie identifikačný kód obstarávania JOSEPHINE.

Dokumentácia z verejného obstarávania/obstarávania sa nepredkladá pre
položky uvedené v Katalógu cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a
technológií uplatnený v rámci podopatrenia 4.1 PRV SR 2014-2022. V prípade
ak žiadateľ na niektoré oprávnené výdavky využije Katalóg cien
poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií uplatnený v rámci
podopatrenia 4.1 PRV SR 2014-2022 predkladá spolu s formulárom ŽoNFP
vygenerovaný súbor z aplikácie PPA vo formáte pdf na tieto výdavky.
V takom prípade netreba ísť cez JOSEPHINE.

Nerozumiem tomu, JOSEPHINE musí v každom prípade použiť, či v
prípade použitie Katalógu nie....

7.

8.

9.

Plánujem sa zapojiť do novej 4.1 - ZV, kde plánujeme zrekonštruovať
budovu pre ustajnenie koní... časť budovy by mala slúžiť ako ubytovanie
pre pracovníkov ktorí sa budú starať o ustajnené zvieratá.
Bude sa to brat tak že cela budova slúži potrebám ZV a tým pádom
pôjde celá stavba do oprávnených výdavkov alebo tá časť kde bude
ubytovanie bude podľa vás neoprávnený výdavok? Samozrejme
neplánujeme do projektu dávať zariadenie ubytovania, chceme len celu
budovu zrekonštruovať (strecha ,zateplenie, okná) plus vybavenie
ustajnenia. Ubytovanie nebude súčasť projektu. Strecha ktorá je na
budove kde mame zv bude zasahovať do časti kde je ubytovanie pre
pracovníkov… môžeme zrekonštruovať celú strechu alebo len na časti
kde je zv?
je možné z týchto prostriedkov rekonštruovať a modernizovať aj
maštale, stodoly, špajze, pivnice spojené s obytnými priestormi, aké
mali staré vidiecke domy/sídla a využívajú sa na účel ŽV a ŠRV?

Ubytovanie nie je oprávnené, rekonštrukcia objektov ŽV je oprávnená aktivita.
oprávnená bude časť, kde je ŽV.

sú do živočíšnej výroby zahrnuté aj kone?

Áno v súvislosti s prvovýrobou

Áno, ale mimo obytných častí, musí to byť odčlenené iba na objekty/ časti
objektov ktoré súvisia s RV alebo ŽV.
Samozrejme treba splniť ostatné podmienky výzvy.

10. či veľkosť firmy má vplyv na oprávnenosť žiadateľa a ak áno, tak ako sa
určuje veľkosť firmy

pokiaľ ide o veľkosť podniku ako mikro, malý, stredný alebo veľký podnik tak to
nemá vplyv na oprávnenosť žiadateľa

11. V rámci pojmov vo výzve sa pod Objemom vlastnej produkcie rozumie
objem všetkých plodín, ktoré žiadateľ produkuje, alebo len objem
produkcie plodín špeciálnej rastlinnej výroby?

Jedná sa o produkciu plodín špeciálnej rastlinnej výroby.

12. Prosím Vás chcel by som sa opýtať na novú výzvu 4.1. Klient má záujem
o malý traktor s čelným nakladačom a vidlami. AK dá do svojho
traktoríka GPS alebo Autopilota znamená to to, že bude mať 55 %
intenzitu pomoci (?).

V prípade investícií do obstarania traktora s parametrami, prispievajúcimi k
odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu hospodárstva financovaná zo
zdrojov EURI, sa základná miera podpory zvyšuje maximálne do 55% (na zvyšnú
časť oprávnených výdavkov sa základná miera podpory zvyšuje o 35 %
maximálne do celkovej intenzity pomoci 75%) - t.j. traktor vrátane
komponentov presného poľnohospodárstva – digitálne balíčky k traktorom je
možné financovať pri maximálnej intenzite 55%. Projekt musí byť zameraný
výhradne len na investície prispievajúce k odolnému, udržateľnému a
digitálnemu oživeniu hospodárstva.
Žiadateľ musí mať v doklade o oprávnení podnikať uvedenú činnosť
poľnohospodárskej prvovýroby.

13. Žiadateľ nemá v Obchodnom registri ako činnosť „podnikanie v
poľnohospodárstve“, je tým pádom neoprávnený?
Chová hovädzí dobytok BTPM, ale nemá poľnohospodársku pôdu (ani
vlastníctvo, ani nájom).

14. rád by som sa informoval, či v aktuálne vyhlásenej výzve č.52/PRV/2022
pod špecializovanou rastlinnou výrobou je oprávneným nákladom
oprava zatekajúcej strechy a podlahy v skladovacích kapacitách a či je
nejaké zastropovanie oprávnených nákladov na výkon traktorov (resp.
pokiaľ by sme išli mimo katalóg cien poľnohosp.techniky zverejnenému
k tejto výzve)? Takisto by som sa rád informoval na oprávnenosť
nákladov na výstavbu kancelárskych priestorov s priestormi malého
laboratória (napr. v kontajnerovej podobe výstavby) na rozbor vzoriek
plodín ŠRV ktoré pestujeme a šlachtíme.
Vopred ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň!

15. v spomenutej výzve 4.1.sa môžu požiadať aj včelári na vybudovanie
včeliej farmy?

Áno, ak ide o investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích
kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy
na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt. Súčasťou výstavby
skladu môže byť výstavba bezprostredných vonkajších plôch, oplotenia a
príjazdových komunikácii týkajúcich sa skladu, ktorý je predmetom projektu.
Súčasťou investície do skladu môže byť aj prípadné riešenie energetického
hospodárstva bezprostredne súvisiaceho s prevádzkou skladu. Maximálnym
tepelný výkon investície na budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení
na energetické využívanie biomasy na výrobu tepla a vykurovanie je do 500
kWt. Súčasťou investície do skladovacích kapacít môže byť aj ich vybavenie
manipulačnou a pozberovou technológiou. V rámci projektov zameraných na
rastlinnú výrobu sú oprávnené len projekty a výdavky súvisiace s pestovaním
plodín na ornej pôde, trvalých kultúr a na zakrytých plochách uvedených v
Zozname oprávnených plodín, ktorý tvorí prílohu č. 4 výzvy. Medzi
neoprávnené výdavky patria výdavky na traktor s výkonom vyšším ako 250kW;
(ak bude predmetom projektu traktor s vyšším výkonom ako 250 kW, žiadateľ
si uplatní sadzbu v rámci Katalógu na traktor s výkonom 250 kW a ostatnú časť
výdavkov žiadateľ uvedie ako neoprávnenú)
Pre ďalšiu časť Vašej otázky pozrite bod 2.3.2. Výzvy 52/PRV/2022.
Áno v prípade splnenia podmienok výzvy.

16. Oblasti ŠRV a ŽV - Projekty do 80000 EUR - zapojiť sa môžu iba
žiadatelia z Výzvy č.50/PRV/2020? Alebo sa môžu zapojiť všetci
žiadatelia s projektom do 80000 EUR?

Do oblastí ŠRV a ŽV - Projekty do 80000 EUR sa môžu zapojiť všetci oprávnení
žiadatelia bez ohľadu na to či predložili ŽoNFP v rámci výzvy 50/PRV/2020.

17. Chcela by som sa informovať ohľadom presunu výziev z 50/PRV/2020
do výzvy č. 52/PRV/2022.
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok sme žiadali z výzvy
50/PRV/2020, sme v štádiu, že prebehlo verejné obstarávanie, aj sme
kúpili stroj po zverejnení výzvy.
Môžeme sa presunúť do výzvy č. 52?

V zmysle výzvy 52/PRV/2022, sú výdavky oprávnené, ak proces ich
obstarávania/verejného obstarávania začal prostredníctvom webového sídla
JOSEFHINE najskôr v deň vyhlásenia výzvy 52/PRV/2022 t.j. najskôr dňom
31.01.2022. Táto podmienka sa neskúma v prípade stanovenia výšky
oprávnených výdavkov prostredníctvom Katalógu cien poľnohospodárskej
techniky, stavieb a technológií uplatnený v rámci podopatrenia 4.1 PRV SR
2014-2022 (tzv. sadzbou oprávnených výdavkov), ktorý bol zverejnený ako
príloha výzvy 52/PRV/2022.
Zároveň pre výzvu č. 52/PRV/2022 platí podmienka, že výdavky sú oprávnené
len ak boli vynaložené až po predložení ŽoNFP na PPA.
Na základe Vami uvedených skutočností, že ste stroj ktorý je predmetom
ŽoNFP vo výzve 50/PRV/2020 už kúpili (výdavky sú vynaložené pred podaním
ŽoNFP vo výzve 52/PRV/2022 na PPA) na základe výsledku verejného
obstarávania/obstarávania, ktoré bolo začaté pred vyhlásením výzvy
52/PRV/2022 ako aj vyššie uvedených podmienok, predmetná ŽoNFP by bola v
rámci výzvy 52/PRV/2022 neoprávnená.
V prípade oblastí: ŠRV; ŽV; Skladovacie kapacity pre produkciu ŠRV je
obmedzenie na maximálnu výšku oprávnených výdavkov nasledovné: podiel
aktív podniku zistených z poslednej riadnej účtovnej závierky podniku pred
podaním ŽoNFP k celkovým oprávneným výdavkom všetkých podaných ŽoNFP
žiadateľa na aktuálnu výzvu podopatrenia 4.1 je väčší alebo rovný 2 t.j uvedené
neplatí pre oblasti malých poľnohospodárov a oblasti 6 a 7 – projekty do
80000€.

18. Platí podmienka pomeru aktív k oprávneným výdavkom (2 a viac) aj
oblasť ŽV pre malých poľnohospodárov?

19. V rámci projektu plánujem vybudovať sklad pre objemové krmivá, ktoré
budem využívať pre svoju plánovanú ŽV a časť budem predávať a nákup
lisu na valcové balíky. Je daná činnosť oprávnená v rámci časti ŽV pre
malých poľnohospodárov?

Áno

20. Bodovacie kritéria: Oblasť: ŽV pre malých poľnohospodárov:
Bod 4 – aký je rozdiel medzi bodmi 4a) a 4d)? ak si zaevidujem zvieratá
do CEHZ do podania ŽoNFP, môžem si priznať 25 b.?

Body za kritérium 4 a) sa vzťahujú na žiadateľa, ktorý chová hospodárske
zvieratá (PPA overí stav ku podaniu ŽoNFP) a kritérium 4 d) sa vzťahuje na
žiadateľa, ktorý začína s chovom hospodárskych zvierat a zároveň má rastlinnú
výrobu. Žiadateľ začínajúci s chovom hospodárskych zvierat sa v zmluve o NFP
zaviaže že do podania poslednej žiadosti o platbu bude mať zaevidované
hospodárske zvieratá v CEHZ.

21. Čo platí v prípade ak v rámci aktualizácie č.3 k výzve 52/PRV/2022 je
rozdiel medzi katalógom cien a kalkulačkou, ktoré sadzby platia?

V prípade, ak žiadateľ zistí nesúlad (z dôvodu zaokrúhľovania, prípadne
preklepom) medzi údajmi v „Katalógu cien poľnohospodárskej techniky,
stavieb a technológií uplatnený v rámci podopatrenia 4.1 PRV SR 2014-2022“ a
v Kalkulačke zverejnenej na stránke PPA v časti „Spolu stavebné práce
a vybavenie“, je údaj uvádzaný v Kalkulačke správny a smerodajný. Žiadateľ sa
prioritne riadi Kalkulačkou platnou od 16.06.2022.

