ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 – 2020 PRE:
6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a
podnikateľskej činnosti

OPATRENIE:

PODOPATRENIE:

6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej
činnosti pre mladých poľnohospodárov

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

Vyberte položku.

Sídlo právnickej
osoby/Adresa
trvalého bydliska
fyzickej osoby

Obec (mesto)
Číslo

Ulica
PSČ

IČO

DIČ

IČ-DPH

Právnická osoba ☐

Fyzická osoba ☐

Dátum založenia podniku
Platca DPH

☐ áno

Forma účtovníctva

Kliknutím zadáte dátum.
Rodné číslo

☐ nie
☐ jednoduché

☐ podvojné

SK NACE 1
Tel. č.

Fax č.

e-mail
Meno a priezvisko
Kontaktná osoba
pre projekt

Tel. č.

Fax č.

e-mail
2. Výška žiadaného finančného príspevku v EUR 2
1.

70% po podpise zmluvy o poskytnutí NFP

2.

30% po správnej realizácii podnikateľského plánu

3.

Podpora na začatie podnikania SPOLU3

Menej rozvinuté regióny4 ☐

Iné regióny5 ☐

3. Spôsob financovania
Paušálna platba ☒
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B. PROJEKT
1. Názov projektu

2. Priradenie projektu k programovej štruktúre
Názov programu

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Číslo opatrenia

6

Názov opatrenia

Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

Podopatrenie
Fokusová oblasť prioritná
Fokusová oblasť sekundárna

6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých
poľnohospodárov
2B – uľahčenie vstupu poľnohospodárov s primeranými zručnosťami do
odvetvia poľnohospodárstva, a najmä generačnej výmeny

Vyberte položku.

3. Časový predpoklad realizácie projektu
Predpokladaný začiatok realizácie projektu

Kliknutím zadáte dátum.

Predpokladané ukončenie realizácie projektu

Kliknutím zadáte dátum.

4. Miesto realizácie projektu 6
VÚC (kraj)

Okres

Obec (ulica)

Katastrálne územie

Parcelné čísla

5. Ciele projektu

6. Predmet projektu

7. Údaje o projekte
Zaraďte sídlo vášho podniku podľa typu oblasti ANC (LFA) 7

Vyberte položku.

Plánujete podnikať
v rámci ekologického poľnohospodárstva
a zaregistrovať sa do ekologického poľnohospodárstva v rámci celej
živočíšnej výroby a špecializovanej výroby, z ktorej počíta
predpokladaný štandardný výstup a to do dňa realizovania projektu
a požiadania o druhú platbu

Vyberte položku.

Sektorové zameranie podnikateľského plánu
Zaraďte Váš podnikateľský plán do jedného z nasledujúcich sektorov (vyberte len 1 hlavný sektor)
Živočíšna výroba

Špeciálna rastlinná výrova

☐ Chov HD s trhovou produkciou mlieka

☐ Ovocie

☐ Chov HD (bez trhovej produkcie mlieka)

☐ Zelenina

☐ Ošípané

☐ Okopaniny
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☐ Ovce

☐ Vinič

☐ Kozy

☐ Liečivé, koreninové a aromatické rastliny

☐ Hydina

☐ Strukoviny

☐ Králiky
☐ Kone
☐ Včely
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

☐

Záhradníctvo

☐

Zvieratá chované zrnom

☐

Vinohradníctvo

☐

Zmiešaná výroba (RV+ŽV)

☐

Ostatné trvalé trávne porasty

☐

Nepoľnohospodárske zameranie

☐

Chov kráv s trhovou produkciou mlieka

Plánovaná
veľkosť
farmy/poľnohospodárskeho
podniku
v ha
(podľa
obhospodarovanej pôdy)
Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách ku dňu
predloženia ŽoNFP
Boli ste počas posledných troch rokov pred podaním žiadosti o NFP minimálne 2
roky vedený v evidencii nezamestnaných alebo na materskej/rodičovskej
dovolenke
Ste čerstvým absolventom, t.j. ukončili ste úspešne denné učňovské, stredoškolské
alebo vysokoškolské štúdium v predchádzajúcom alebo danom roku ako bola
vyhlásená výzva.

Vyberte
položku.
Vyberte
položku.

Údaje o žiadateľovi (vyplnia len fyzické osoby)
Muž
Žena

☐
☐

Vek v čase podania ŽoNFP

☐
☐

do 40 rokov vrátane
nad 40 rokov

Vlastnícka štruktúra (v prípade právnických osôb)
Spoločníci

Majetkový podiel v %8

Dátum narodenia

8. Splnenie všeobecných podmienok pre poskytnutie príspevku
Por. č.

1.

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 k pre jednotlivé opatrenia
sa môže v súlade s čl. 70 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (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
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nadnárodnej spolupráce realizovaných miestnymi akčnými skupinami.

2.

3.

4.

5.

6.

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.
Žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom po lehote splatnosti,
a nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia.
§ 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 operáciu 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.
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.
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).
netýka sa

7.

Žiadateľ musí postupovať pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb, ktoré sú
financované z verejných prostriedkov, v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v súvislosti s § 41 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
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niektorých zákonov.
netýka sa

8.

9.

10.

11.

12.

Žiadateľ musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia verejných
prostriedkov.
§ 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.
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.
§ 46 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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.
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“).
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.
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. 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.
Podmienka je relevantná iba pre subjekty, ktoré sú v zmysle výzvy povinné preukázať
splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku.
netýka sa
Investícia musí byť v súlade s normami EÚ a SR, týkajúcimi sa danej investície.

13.

netýka sa

9. Splnenie výberových kritérií pre výber projektov
Por. č.
1.

Kritérium
Procesom prvého založenia poľnohospodárskeho podniku sa rozumie prebiehajúci proces, v
rámci ktorého je jedna z nasledovných podmienok splnená pred predložením ŽoNFP:
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 registrácia poľnohospodárskeho podniku najskôr v deň vyhlásenia výzvy na predkladanie
podnikateľského plánu spolu so ŽoNFP príjemcom pomoci, ktorý v minulosti nebol
predstaviteľom žiadneho poľnohospodárskeho podniku;
 absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho kurzu zameraného na poľnohospodárske
podnikanie v oblasti špecializovanej rastlinnej výroby a živočíšnej výroby najneskôr do 24
mesiacov od podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo ukončené minimálne stredoškolské
vzdelanie v oblasti poľnohospodárstva, veterinárstva alebo potravinárstva;
 začatie poberania priamych platieb resp. zaevidovanie zvierat podľa pravidiel pre
chovateľov zvierat, resp. dodržanie pravidiel podľa bodu 2.8.7 výzvy na predkladanie
ŽoNFP pre podopatrenie 6.1

2.

Mladý poľnohospodár je predstaviteľom podniku s výrobným potenciálom, meraným
štandardným výstupom, od 4 8 000Eur do 50 000Eur (hodnota štandardného výstupu)

Predloženie podnikateľského plánu.
3.
Zameranie podnikateľského plánu na špeciálnu rastlinnú výrobu a/alebo živočíšnu výrobu
4.

5.

Mladý poľnohospodár má zodpovedajúce primerané zručnosti a schopnosti9 :
 minimálne stredoškolské vzdelanie v oblasti poľnohospodárstva, veterinárstva alebo
potravinárstva alebo
 absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho kurzu (programu) zameraného na
poľnohospodárske podnikanie v oblasti živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby,
ktorý je realizovaný prostredníctvom opatrenia 1 PRV SR 2014-2020;
 v prípade potreby môže byť na splnenie tejto podmienky poskytnutá tolerančná lehota
max. 24 mesiacov od dátumu podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP, pokiaľ je tento zámer
súčasťou podnikateľského plánu.
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C. POVINNÉ PRÍLOHY PROJEKTU PRI PODANÍ ŽIADOSTI
Por. č.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

Prílohy, ktoré je žiadateľ povinný predložiť ku dňu podania ŽoNFP
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR
2014 – 2020 pre výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok na podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti
pre mladých poľnohospodárov formulár žiadosti 1x v tlačenej forme a 1x
v elektronickej forme.
Tabuľkovú časť projektu vo formáte Excel 1x v tlačenej a 1x v elektronickej
forme (Príloha č. 3 k ŽoNFP, pozri ŽoNFP, časť E)
Podnikateľský plán pre podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie
podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov 1x v tlačenej 1x
v elektronickej forme (Príloha č. 1 k ŽoNFP).
Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu (Príloha č. 2 k ŽoNFP)

8.
9.

10.

11.

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

Doklad o oprávnení podnikať vrátane činnosti, ktorá je predmetom realizácie projektu –
predložiť jednu z možností:
Vyberte
výpis z obchodného registra, resp. iného príslušného registra; (originál
alebo úradne overenú fotokópiu)
položku.
výpis z obchodného registra, resp. iného príslušného registra
Vyberte
právnickej osoby, ktorá ovláda mladého farmára ako právnickú osobu
položku.
(originál alebo úradne overenú fotokópiu)
osvedčenie, že žiadateľ vykonáva činnosť ako samostatne hospodáriaci
Vyberte
roľník–príslušný obecný alebo mestský úrad (originál alebo úradne
položku.
overenú fotokópiu)
Potvrdenia o vyrovnaných záväzkoch po lehote splatnosti (splátkový kalendár potvrdený
veriteľom sa akceptuje) - nie staršie ako 3 mesiace, originály alebo úradne osvedčené
fotokópie.
príslušný daňový úrad v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní
Vyberte
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (splnenie daňových povinností, že žiadateľ nemá
položku.
daňové nedoplatky)
príslušný colný úrad
Sociálna poisťovňa za všetkých zamestnancov

7.

Áno/Nie/
Nie je potrebné

všetky zdravotné poisťovne, v prípade elektronického zaslania
potvrdenia poisťovne/ poisťovní, ktoré je možné na webovom sídle
príslušnej poisťovne overiť postačuje fotokópia zaslaného potvrdenia.
Potvrdenie príslušného súdu, že žiadateľ nie je v likvidácii10; 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 (nie staršie ako 3 mesiace, originál alebo úradne
osvedčená fotokópia).
Potvrdenie od príslušného Inšpektorátu práce, že žiadateľ neporušil zákaz
nelegálneho zamestnávania (nie staršie ako 3 mesiace, originál alebo
úradne osvedčená fotokópia).
Splátkový kalendár potvrdený veriteľom v prípade, ak má žiadateľ záväzky
voči štátu po lehote splatnosti
V prípade uplatnenia bodov v bodovacom kritériu 7 predkladá potvrdenie
príslušného Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o vedení minimálne 2
roky v evidencii nezamestnaných počas posledných troch rokov alebo na
materskej alebo rodičovskej dovolenke
V prípade uplatnenia bodov za bodovacie kritérium č. 5 písm. a) alebo b)
a v bodovacom kritériu č. 9 predkladá overenú kópiu dokladu
o dosiahnutom vzdelaní

Vyberte
položku.
Vyberte
položku.
Vyberte
položku.
Vyberte
položku.
Vyberte
položku.
Vyberte
položku.
Vyberte
položku.
Vyberte
položku.
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12.

Zmluva o vedení bankového účtu žiadateľa (fotokópia) alebo potvrdenie
banky o vedení bankového účtu žiadateľa vrátane uvedenia čísla
bankového účtu (fotokópia).

Vyberte
položku.
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D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA

Ja, dolu podpísaný žiadateľ/štatutárny orgán žiadateľa 11:
meno a priezvisko:
rodné číslo:
meno a priezvisko:
rodné číslo:

I.

čestne vyhlasujem že :

1. 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;
4. v čase podania ŽoNFP nie je voči mne a na nehnuteľný majetok, ktorý je predmetom projektu
vedený výkon rozhodnutia;
5. na uvedený projekt som nežiadal inú pomoc z EÚ ani z národných zdrojov;
6. 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.
61 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);
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 MSP 12 (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);
vrátim poskytnutý príspevok 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;
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);
7. projekt budem realizovať v súlade s predloženou ŽoNFP a zmluvou o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku;
8. 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;
9. v prípade schválenia ŽoNFP súhlasím s pravidelným monitorovaním projektu a umožním výkon
9/14

kontroly príslušným kontrolným orgánom SR a EU;
10. prvýkrát zakladám poľnohospodársky podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ;
11. v minulosti som nebol predstaviteľom žiadneho poľnohospodárskeho podniku;
12. 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).
II. 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 (nehodiace sa prečiarknite)


udeľujem súhlas



neudeľujem súhlas

so sprístupnením informácií a dokladov, ktoré sú súčasťou spisu projektu.
meno a priezvisko:
úradne osvedčený podpis

meno a priezvisko:
úradne osvedčený podpis
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E. TABUĽKOVÁ ČASŤ PROJEKTU VO FORMÁTE EXCEL
Tabuľka č. 1 BODOVACIE KRITÉRIÁ
Tabuľka č. 2 NEZAMESTANOSŤ
Tabuľka č. 3 ŠTANDARDNÝ VÝSTUP
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F. BODOVACIE KRITÉRIA
P. č.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kritérium
Projekt sa realizuje v okrese s priemernou mierou
evidovanej nezamestnanosti v roku predchádzajúcom roku
vyhlásenia výzvy13:
– do 15 % vrátane
– nad 15 %
Žiadateľ bude podnikať ako SHR ( ako fyzická a nie ako
právnická osoba)14:
Žiadateľ bude mať podnikateľský plán zameraný15:
a) minimálne 60 % štandardného výstupu na živočíšnu
výrobu
b) minimálne 60 % štandardného výstupu na pestovanie
ovocia a zeleniny v skleníkoch alebo fóliovníkoch, v
sadoch alebo plantážach
Žiadateľ bude
v žiadosti deklarovať dosiahnutie
štandardného výstupu viac ako 25 000 EUR.
Žiadateľ má16:
a) vysokoškolské
vzdelanie
poľnohospodárskeho,
veterinárneho alebo potravinárskeho zamerania
b) stredoškolské vzdelanie poľnohospodárskeho alebo
potravinárskeho zamerania s maturitou alebo bez
maturity
c) nemá
vzdelanie
poľnohospodárskeho
alebo
potravinárskeho zamerania
Žiadateľ sa zaviaže, že počas nasledujúcich troch rokov po
schválení žiadosti zamestná na trvalý pracovný pomer na
celý úväzok ( vrátane seba )17:
a) dvoch a viac pracovníkov
b) jedného pracovníka
c) žiadneho pracovníka
Žiadateľ bol počas posledných troch rokov pred podaním
žiadosti o NFP
minimálne 2 roky vedený v evidencii
nezamestnaných alebo na materskej alebo rodičovskej
dovolenke18.
Žiadateľ sa vo svojom podnikateľskom pláne resp. v
žiadosti
zaviaže podnikať
v rámci ekologického
poľnohospodárstva a zaregistrovať sa do ekologického
poľnohospodárstva v rámci celej živočíšnej výroby
a špecializovanej výroby, z ktorej počíta predpokladaný
štandardný výstup a to do dňa realizovania projektu
a požiadania o druhú platbu
Žiadateľ úspešne ukončil denné učňovské, stredoškolské
alebo
vysokoškolské
štúdium
poľnohospodárskeho,
potravinárskeho alebo veterinárneho zamerania v
predchádzajúcom alebo danom roku ako bola vyhlásená
výzva ( t.z. je čerstvým absolventom )19

Body spolu:

Body

Áno/Nie
(vyplní žiadateľ)

x

x

23
25
10
x

x

8
6
5
x

x

21
18
15
x

x

20
18
13
8

3

4

x

PPA bude za kritérium 1-9 vychádzať z údajov uvedených žiadateľom vo formulári ŽoNFP.
PPA nebude akceptovať žiadosti o dodatočné priznanie bodov z akýchkoľvek dôvodov.
ŠTATUTÁRNY ORGÁN ŽIADATEĽA
Týmto potvrdzujem, že si budem uplatňovať body iba v uvedených kritériách.
Meno, priezvisko, titul
Miesto
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Dátum
Podpis

Pečiatka
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Vysvetlivky

Štatistická klasifikácia ekonomických činností
Na dve desatinné miesta
3
Maximálne 50 000 €
4
mimo Bratislavského kraja
5
Bratislavský kraj
6
v prvom stĺpci označte „x“ prevažujúce miesto realizácie projektu
7
Oblasti ANC (LFA) sú uvedené v prílohe č. 2 Nariadenia vlády SR č.75/2015 Z. z.
8
Majetkový podiel v % = Výška vkladu/Základné imanie
9
Zodpovedajúce primerané zručnosti a schopnosti, získané v inej krajine EÚ ako v SR, sú rovnako
relevantné
10 Potvrdenie o skutočnosti, že nie je v likvidácií nepredkladá fyzická osoba uvedená v § 2 odseku 2,
písmena b) , d) zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, žiadatelia ktorí podnikajú na
základe iných oprávnení podľa osobitných predpisov u ktorých v zmysle platnej legislatívy SR nie je
možné likvidáciu vykonávať.
11
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)
12
PPA môže stanovenú lehotu skrátiť na tri roky v prípadoch súvisiacich so zachovaním investícií
alebo pracovných miest vytvorených MSP
13
V prípade, ak sa projekt realizuje vo viacerých okresoch, body sa pridelia na základe
nezamestnanosti vypočítanej aritmetickým priemerom z údajov nezamestnanosti všetkých okresov,
kde sa projekt realizuje.
14
V prípade, že bude môcť podať žiadosť len SHR body sa uplatnia pre všetkých žiadateľov v plnej
výške.
15
V prípade že sa 60 % dosiahne za obidve kategórie žiadateľ získa počet bodov vypočítaný
váženým aritmetickým priemerom.
16
Maximálny počet bodov je 21
17
Spôsob uplatňovania bude uvedený vo výzve resp. v zmluve o NFP. Maximálny počet bodov je 20 .
18
Spôsob uplatňovania bude uvedený vo výzve resp. v zmluve o NFP. Môže byť uplatnené len jedno z
kritérií 7 alebo 9.
19
Spôsob uplatňovania bude uvedený vo výzve resp. v zmluve o NFP. Môže byť uplatnené len jedno z
kritérií 7 alebo 9.
1
2
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