Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí

Sekundárne príspevky predominantné a doplnkové v rámci jednotlivých
podopatrení CLLD – Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
Vysvetlivky

Primárna fokusová oblasť je v IS ITMS2014+ predefinovaná na úrovni podopatrenia 19.2– Podpora na
vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, konkrétne ako 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach.
Na úrovni aktivít (oblastí) žiadateľ na ŽoNFP uvedie sekundárny príspevok k fokusovej oblasti, tzn.
predominantnú (prevládajúcu) a doplnkovú (dodatočnú), pričom doplnkovú je potrebnú uvádzať len
ak je príspevok relevantný, resp. opodstatnený (napr. na základe toho, či sa v rámci projektu vytvorí
pracovné miesto).

Názov podopatrenia
Primárna fokusová
oblasť

1.2 Podpora demonštračných aktivít a informačných akcií
6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
1.oblasť aplikácie spoločnej poľnohospodárskej politiky – nastavenie systému,
podpory, kritériá, podmienky, kontrola, autorizácia, platby, previazanosť na
národné podpory a štátnu pomoc
 Sekundárna fokusová oblasť predominantná: 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, P4 pôda, P4 – les, 5C, 5E, 6A, 6C
2.oblasť ekologického poľnohospodárstva
 Sekundárna fokusová oblasť predominantná: P4 – pôda
3.informačné aktivity so zameraním na znižovanie znečistenia jednotlivých
zložiek životného prostredia – ovzdušie, voda, pôda, klíma ako a biodiverzity
 Sekundárna fokusová oblasť predominantná: P4 – pôda, P4 - les

Aktivity a relevantné
sekundárne fokusové
príspevky
(sekundárna fokusová oblasť
predominantná
resp.
sekundárna fokusová oblasť
doplnková)

4. oblasť hospodárenia s vodou na poľnohospodárskej pôde – protierózne a
protipovodňové opatrenia
 Sekundárna fokusová oblasť predominantná: 3B, P4 - pôda
5. oblasť so zameraním na zvýšenie záujmu o hospodárenie v uvedených
oblastiach s dôrazom na kompenzačné platby v územiach NATURA 2000
 Sekundárna fokusová oblasť predominantná: P4 – pôda, P4 - les
6. oblasť aplikácie hnojív a pesticídov do pôdy – smernice a nariadenia na ich
aplikáciu
 Sekundárna fokusová oblasť predominantná: P4 – pôda, P4 - les
7. oblasť zameraná na protieróznu ochranu a ochranu proti degradácii pôdy
vrátane starostlivosti o TTP
 Sekundárna fokusová oblasť predominantná: P4 – pôda, P4 - les
8. oblasť zamerania na energetickú efektívnosť v pôdohospodárstve – efektívne
tepelné hospodárstvo s udržateľným využitím obnoviteľných zdrojov energie,
ktoré je podnik schopný produkovať. Využitie minimalizačných technológií pri
osevných postupoch
 Sekundárna fokusová oblasť predominantná: 5C
9. oblasť výroby elektrickej energie a tepla s využitím vedľajších produktov,
zvyškov a iných nepotravinových surovín
 Sekundárna fokusová oblasť predominantná: 5C

10. oblasť manipulácie, uskladňovania a aplikácie organických hnojív,
exkrementov hospodárskych zvierat s dôrazom na minimalizáciu úniku
skleníkových plynov
 Sekundárna fokusová oblasť predominantná: P4 – pôda, P4 – les
Oblasť 11: vzdelávanie v oblasti výroby tradičných regionálnych produktov s
dôrazom na tvorbu nových pracovných miest
 Sekundárna fokusová oblasť predominantná: 3A, 6A
Oblasť 12: oblasť so zameraním na vzdelávanie aktívne pracujúcich občanov
marginalizovaných skupín, vrátane marginalizovaných rómskych komunít
prostredníctvom kurzov zameraných na nadobudnutie zručností v rastlinnej a
živočíšnej výrobe (celá vzdelávacia aktivita sa týka výlučne oblasti prvovýroby,
spracovania
a/alebo
marketingu
poľnohospodárskych
produktov
vymenovaných v prílohe I ZFEÚ)
 Sekundárna fokusová oblasť predominantná: 2A, 3A
Oblasť 13: oblasť regionálneho rozvoja
 Sekundárna fokusová oblasť predominantná: 6A
Oblasť 14: manažérske zručnosti
 Sekundárna fokusová oblasť predominantná: 2A, 3A, 6A

Názov podopatrenia
Primárna fokusová
oblasť

Podopatrenie 1.3 Podpora na krátkodobé výmeny v rámci riadenia
poľnohospodárskych podnikov a obhospodarovania lesov, ako aj na
návštevy poľnohospodárskych a lesných podnikov
6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Oprávnené projekty sú zamerané na krátkodobé výmenné pobyty a študijné
cesty v poľnohospodárskych a lesníckych podnikov adresované pre
pôdohospodárov, prijímateľov pomoci v rámci rozvoja vidieka a lesníctva.

Aktivity a relevantné
sekundárne fokusové
príspevky
(sekundárna fokusová oblasť
predominantná
resp.
sekundárna fokusová oblasť
doplnková)

Oblasť zamerania 1: Krátkodobé výmené pobyty v poľnohospodárskych a
lesníckych podnikoch
Trvanie krátkodobých výmenných pobytov v poľnohospodárskych a lesníckych
podnikov nesmie byť kratšie ako 6 dní a nesmie trvať viac ako 14 dní.
 Sekundárna FO predominantná – 1A
 Sekundárna FO doplnková – 2A - pre poľnohospodárske podniky, 2C
– pre lesníkov
Oblasť zamerania 2: Štúdijne cesty v poľnohospodárskych a lesníckych
podnikoch
Trvanie študijných ciest v poľnohospodárskych a lesníckych podnikov nesmie
byť kratšie ako 2 dni a nesmie trvať viac ako viac ako 5 dní, pričom je možné
kombinovať študijné cesty v rámci krajín EÚ.
 Sekundárna FO predominantná – 1A
 Sekundárna FO doplnková – 2A - pre poľnohospodárske podniky, 2C
– pre lesníkov

Názov podopatrenia
Primárna fokusová
oblasť

4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
1. Špeciálna rastlinná výroba
A
„Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov špeciálnej
rastlinnej výroby vrátane prípravy staveniska“
„Investície do obstarania technického a technologického vybavenia
špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich na
pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a
hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu“
 Sekundárna FO predominantná - 2A
 Sekundárna FO doplnková – 3A, 6A
Zdôvodnenie/popis: 6A - V prípade ak projekt vytvorí pracovné
miesta vo vidieckych oblastiach

Aktivity a relevantné
sekundárne fokusové
príspevky
(sekundárna fokusová oblasť
predominantná
resp.
sekundárna fokusová oblasť
doplnková)

B
„Investície do objektov na využívanie geotermálnej energie na vykurovanie
skleníkov a fóliovníkov a na vlastnú spotrebu v podniku vrátane súvisiacich
investičných činnosti“
 Sekundárna FO predominantná - 5C
Zdôvodnenie/popis:
Podporené
investície
do
využívania
geotermálnej energie umožnia využitie OZE v poľnohospodárskej
prvovýrobe, znížia tvorbu emisií a CO2, čím sa prispeje k cieľom FO
5C (využitie OZE). Je potrebné označiť FO keď je v ŽoNFP označená
táto aktivita


Sekundárna FO doplnková – 3A, 6A
Zdôvodnenie/popis: 6A - V prípade ak projekt vytvorí pracovné
miesta vo vidieckych oblastiach

2. Živočíšna výroba

A
„Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov živočíšnej
výroby vrátane prípravy staveniska“
„Investície do obstarania technického a technologického vybavenia
živočíšnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich aj na zber objemových
krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami“
 Sekundárna FO predominantná - 2A
 Sekundárna FO doplnková – 3A, 6A
Zdôvodnenie/popis: 6A - V prípade ak projekt vytvorí pracovné
miesta vo vidieckych oblastiach

B
„Investície do zavádzania technológií na výrobu energie energetickou
transformáciou biomasy vyprodukovanej primárne v rámci živočíšnej
výroby s doplnkovou funkciou biomasy vyprodukovanej na ostatnej
poľnohospodárskej pôde (nevyužitej ornej i TTP) a odpadových druhov
biomasy z poľnohospodárstva, vlastnej výroby potravinárskych výrobkov“
 Sekundárna FO predominantná - 5C
Zdôvodnenie/popis: Označenie aktivity v ŽoNFP a fyzického výstupu
v monitorovacej správe v súvislosti so spracovaním biomasy


Sekundárna FO doplnková – 3A, 6A
Zdôvodnenie/popis: 6A - V prípade ak projekt vytvorí pracovné
miesta vo vidieckych oblastiach

3. Zníženie záťaže na životné prostredie vrátane technológii na znižovanie
emisií skleníkových plynov v spojitosti s rastom produkcie alebo rastom
kvality produkcie:
„Investície do nových technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov v
ustajnení hospodárskych zvierat v súvislosti s rastom produkcie alebo
rastom kvality produkcie“
„Investície do objektov a technológií na bezpečné uskladnenie a nakladanie
s hospodárskymi hnojivami a inými vedľajšími produktmi vlastnej živočíšnej
výroby (výstavba hnojísk, uskladňovacích nádrží alebo žúmp) v súvislosti s
rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie“
„Investície do uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v rastlinnej
výrobe a do objektov, technológií a zariadení na bezpečné uskladnenie
senáže a siláže v súvislosti rastom produkcie alebo rastom kvality
produkcie“
 Sekundárna FO predominantná - 2A
 Sekundárna FO doplnková – 3A, 6A
Zdôvodnenie/popis: 6A - V prípade ak projekt vytvorí pracovné
miesta vo vidieckych oblastiach
4. Zlepšenie odbytu
„Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho
vnútorného vybavenia: na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v
rámci areálu daného podniku“
 Sekundárna FO predominantná - 2A
 Sekundárna FO doplnková – 3A, 6A
Zdôvodnenie/popis: 6A - V prípade ak projekt vytvorí pracovné miesta
vo vidieckych oblastiach
5. Skladovacie kapacity a pozberová úprava
A
„Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít“
 Sekundárna FO predominantná - 2A
 Sekundárna FO doplnková – 3A, 6A
Zdôvodnenie/popis: 6A - V prípade ak projekt vytvorí pracovné
miesta vo vidieckych oblastiach
B
„Investície do pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím
biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt“



Sekundárna FO predominantná - 5C
Zdôvodnenie/popis: V prípade investícií do sušiarní s energetickým
využitím biomasy na výrobu tepla



Sekundárna FO doplnková – 3A, 6A
Zdôvodnenie/popis: 6A - V prípade ak projekt vytvorí pracovné
miesta vo vidieckych oblastiach

6. Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou
organických a anorganických (priemyselných) hnojív a ostatných
substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a
ochrany pred jej degradáciou
„Investície do obstarania inovatívnej techniky, technológie a strojov s
variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných
substrátov do pôdy“
 Sekundárna FO predominantná - 2A
 Sekundárna FO doplnková – 3A, 6A
Zdôvodnenie/popis: 6A - V prípade ak projekt vytvorí pracovné
miesta vo vidieckych oblastiach
7. Založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických
plodín
„Náklady na založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých
energetických plodín na poľnohospodárskej pôde“
 Sekundárna FO predominantná - 5C
 Sekundárna FO doplnková – 3A, 6A
Zdôvodnenie/popis: 6A - V prípade ak projekt vytvorí pracovné
miesta vo vidieckych oblastiach

8. Investície spojené s využitím biomasy vyprodukovanej primárne v rámci
živočíšnej výroby s doplnkovou funkciou biomasy vyprodukovanej na
ostatnej poľnohospodárskej pôde (nevyužitej ornej i TTP) a odpadových
druhov biomasy z poľnohospodárstva, vlastnej výroby potravinárskych
výrobkov (Biomasa, založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných
trvalých energetických plodín, investície súvisiace s energetickým využitím
biomasy v spojitosti s investíciami v ostatných oblastiach)
„Investície na budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na
energetické využívanie biomasy na výrobu tepla a vykurovanie s max.
tepelným výkonom do 500 kWt“
„Investície na budovanie, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na
energetické využívanie biomasy na výrobu elektriny a tepla spaľovaním
bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentáciou, s max. elektrickým
výkonom do 500 kWt“
„Investície na výrobu biomasy pre technické a energetické využitie“
 Sekundárna FO predominantná - 5C
 Sekundárna FO doplnková – 3A, 6A
Zdôvodnenie/popis: 6A - V prípade ak projekt vytvorí pracovné
miesta vo vidieckych oblastiach
9. Zlepšenie využívania závlah

„Stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu
závlahových systémov vrátane infraštruktúry s cieľom zvýšenia produkcie
alebo jej kvality“
„Investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie
závlahových systémov s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality
 Sekundárna FO predominantná - 2A
 Sekundárna FO doplnková – 3A, 6A
Zdôvodnenie/popis: 6A - V prípade ak projekt vytvorí pracovné
miesta vo vidieckych oblastiach
Pre všetky oblasti podopatrenia 4.1:
V prípade ak má žiadateľ schválený podnikateľský plán v zmysle podopatrenia
6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov:
 Sekundárna FO predominantná – 2B
 Sekundárna FO doplnková – 3A, 6A
Zdôvodnenie/popis: 6A - V prípade ak projekt vytvorí pracovné
miesta vo vidieckych oblastiach

Názov podopatrenia
Primárna fokusová
oblasť

4.2 Podpora na investície do spracovania/uvádzania na trh a/alebo vývoja
poľnohospodárskych výrobkov
6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Aktivity/oblasti:
1.
2.
3.
4.

Aktivity a relevantné
sekundárne fokusové
príspevky
(sekundárna fokusová oblasť
predominantná
resp.
sekundárna fokusová oblasť
doplnková)

Názov podopatrenia
Primárna fokusová
oblasť
Aktivity a relevantné
sekundárne fokusové
príspevky
(sekundárna fokusová oblasť
predominantná
resp.
sekundárna fokusová oblasť
doplnková)

Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec
Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov
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
5. Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane spracovania olejnín a
strukovín
6. Pivovarnícko - sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky
priemysel, priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel
7. Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh
neuvedené v predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu,
spracovanie liečivých rastlín, osív a sadív a pod.
 Sekundárna FO predominantná – 3A
 Sekundárna FO doplnková – 2A, 6A
Zdôvodnenie/popis: 6A - V prípade ak projekt vytvorí pracovné
miesta vo vidieckych oblastiach

6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov
6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
„Podpora na začatie podnikania vo forme grantu – paušálna platba pre mladého
poľnohospodára“
 Sekundárna FO predominantná – 2B
 Sekundárna FO doplnková – 2A , 6A
Zdôvodnenie/popis: 2A - Priemerný vek pracovníkov a hlavne
manažérov je pritom jedným z faktorov pre úspešné zavádzanie
inovatívnych postupov do výroby a tým aj pre dosiahnutie zmeny vo

výške pridanej hodnoty v produkcii. Generačná obmena
v poľnohospodárstve tým nepriamo prispeje aj k zvýšeniu efektivity
všetkých výrobných faktorov a nárastu pridanej hodnoty podnikov v
poľnohospodárstve (FO 2A).
Zdôvodnenie/popis:6A - V prípade ak projekt vytvorí pracovné
miesta vo vidieckych oblastiach. Okrem toho každý podporený mladý
farmár predstavuje jedno nové pracovné miesto.

Názov podopatrenia
Primárna fokusová
oblasť
Aktivity a relevantné
sekundárne fokusové
príspevky
(sekundárna fokusová oblasť
predominantná
resp.
sekundárna fokusová oblasť
doplnková)

Názov podopatrenia
Primárna fokusová
oblasť

6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej
poľnohospodárskych podnikov

činnosti

na

rozvoj

malých

6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
„Podpora sa poskytuje malému poľnohospodárskemu podniku na rozvoj jeho
podnikateľskej činnosti spojenej s realizáciou jeho podnikateľského plánu
v oblasti živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výroby“
 Sekundárna FO predominantná – 2A
 Sekundárna FO doplnková – 3A
V rámci nižšie uvedenej aktivity sú sekundárne doplnkové príspevky:
Zdôvodnenie/popis: 3A - Podporení malí farmári zvýšia diverzitu
poľnohospodárskej prvovýroby, je možné očakávať zvýšenie ponuky
poľnohospodárskych produktov na domácom trhu s vyššou pridanou
hodnotou.

6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych
činností
6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Oblasť: Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou

Aktivity a relevantné
sekundárne fokusové
príspevky
(sekundárna fokusová oblasť
predominantná
resp.
sekundárna fokusová oblasť
doplnková)

Oblasť: Činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti,
seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu
 Sekundárna FO predominantná – 6A
 Sekundárna FO doplnková – 2A
Zdôvodnenie/popis: 2A - V prípade ak prijímatelia sú
poľnohospodárske podniky, tak podporené investície prispejú k ich
hospodárskemu posilneniu a zároveň k cieľu FO 2A
Oblasť: Činnosti spojené so spracovaním a uvádzaním na trh produktov, ktorých
výstup spracovania nespadá do prílohy I ZFEÚ, vrátane využívania OZE
a) V prípade, že prevažujúca investícia projektu nie je využívanie OZE
 Sekundárna FO predominantná – 6A
 Sekundárna FO doplnková – 2A
 Zdôvodnenie/popis: 2A - V prípade ak prijímatelia sú
poľnohospodárske podniky, tak podporené investície prispejú k ich
hospodárskemu posilneniu a zároveň k cieľu FO 2A
b) V prípade, že prevažujúca investícia projektu je využívanie OZE
 Sekundárna FO predominantná – 5C
 Sekundárna FO doplnková – 2A, 6A
Zdôvodnenie/popis: 2A - V prípade ak prijímatelia sú
poľnohospodárske podniky, tak podporené investície prispejú k ich

hospodárskemu posilneniu a zároveň k cieľu FO 2A. 6A - V prípade
ak projekt vytvorí pracovné miesta vo vidieckych oblastiach.

Názov podopatrenia
Primárna fokusová
oblasť

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie
z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
„Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a
záchytných parkovísk, autobusových zastávok“
 Sekundárna FO predominantná – 6B
 Sekundárna FO doplnková – 6A
Zdôvodnenie/popis: 6A - Vybudovaním infraštruktúry sa vytvoria
podmienky pre vznik nových prevádzok a ekonomických aktivít vo
vidieckych oblastiach.

Aktivity a relevantné
sekundárne fokusové
príspevky
(sekundárna fokusová oblasť
predominantná
resp.
sekundárna fokusová oblasť
doplnková)

„Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo
čistiarne odpadových vôd“
 Sekundárna FO predominantná – 6B
 Sekundárna FO doplnková – 6A
Zdôvodnenie/popis: 6A - Vybudovaním infraštruktúry sa vytvoria
podmienky pre vznik nových prevádzok a ekonomických aktivít vo
vidieckych oblastiach.
„Zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí,
parkov a pod.“
 Sekundárna FO predominantná – 6B
„Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie
existujúcich obecných studní“
 Sekundárna FO predominantná – 6B

Názov podopatrenia
Primárna fokusová oblasť

Aktivity a relevantné
sekundárne fokusové
príspevky
(sekundárna fokusová oblasť
predominantná
resp.
sekundárna fokusová oblasť
doplnková)

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného
času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
„Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času
vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia
športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie
nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane
rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov“
 Sekundárna FO predominantná – 6B
 Sekundárna FO doplnková – 6A
„Investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia
a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia“
 Sekundárna FO predominantná – 6B
 Sekundárna FO doplnková – 6A

„Investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície
spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp.
opusteného odpadu“
 Sekundárna FO predominantná – 6B
 Sekundárna FO doplnková – P4
Zdôvodnenie/popis: P4 - Odstránením divokých skládok sa prispeje
k ochrane biodiverzity, pôdy a vody.
„Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania –
rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť,
výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a
pod.“
 Sekundárna FO predominantná – 6B
 Sekundárna FO doplnková – 6A, 3A
Zdôvodnenie/popis: 3A - Vystavané alebo obnovené tržnice
umožnia predaj produktov poľnohospodárskej prvovýroby
konečnému spotrebiteľovi s vyššou pridanou hodnotou, čím sa
prispeje k cieľu FO3A.
„Investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie –
len ako súčasť investícií do miestnych služieb“
 Sekundárna FO predominantná – 6B
 Sekundárna FO doplnková – 6A, 5C
Zdôvodnenie/popis: 5C - Podporené investície do využívania OZE
priamo prispejú k cieľu FO 5C – uľahčenie dodávok a využívania OZE.

„Investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti t.j. nákup prídavných zariadení
na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu
ciest/miestnych komunikácií a chodníkov (malé zariadenia) a investície
súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných
priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov)“
 Sekundárna FO predominantná – 6B
 Sekundárna FO doplnková – 6A

Názov podopatrenia
Primárna fokusová oblasť

7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických
informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
„Investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním
turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej
infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a
zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.“

Aktivity a relevantné
sekundárne fokusové
príspevky
(sekundárna fokusová oblasť
predominantná
resp.
sekundárna fokusová oblasť
doplnková)

„Investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných
tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných
obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a
pod.“
„Budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov,
ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry
(odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba
vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na
existujúcich cykloturistických trasách a pod.“
 Sekundárna FO predominantná – 6B
 Sekundárna FO doplnková – 6A

Zdôvodnenie/popis: 6A - Investície prispejú k miestnemu rozvoju,
vytvoria podmienky pre nové ekonomické aktivity na vidieku, ktoré
umožnia vznik nových pracovných príležitostí a rozvoj malých
podnikov vo vidieckych oblastiach.

Názov podopatrenia
Primárna fokusová
oblasť
Aktivity a relevantné
sekundárne fokusové
príspevky

7.6 Podpora na štúdie/investície, ktoré súvisia s udržiavaním, obnovou a
skvalitňovaním kultúrneho a prírodného dedičstva obcí, vidieckych krajinných
oblastí a lokalít s vysokou prírodnou hodnotou vrátane súvisiacich sociálnoekonomických hľadísk, ako aj opatrení v oblasti environmentálnej osvety
6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach



(sekundárna fokusová oblasť
predominantná
resp.
sekundárna fokusová oblasť
doplnková)

Názov podopatrenia
Primárna fokusová oblasť
Aktivity a relevantné
sekundárne fokusové
príspevky

Sekundárna FO predominantná – 6B
Sekundárna FO doplnková – 6A, P4
Zdôvodnenie/popis: 6A - Investície prispejú k miestnemu rozvoju,
vytvoria podmienky pre nové ekonomické aktivity na vidieku, ktoré
umožnia vznik nových pracovných príležitostí a rozvoj malých
podnikov vo vidieckych oblastiach.
P4 - Obnova, zachovanie a zvýšenie biologickej diverzity vrátane na
územiach sústavy Natura 2000 a v oblastiach s prírodnými alebo
inými osobitnými obmedzeniami a v poľnohospodárskej činnosti s
vysokou prírodnou hodnotou a obnova, zachovanie ako aj zlepšenie
stavu krajinných oblastí Európy.

8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a
prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach



Sekundárna FO predominantná – P4
Sekundárna FO doplnková – 2C

(sekundárna fokusová oblasť
predominantná
resp.
sekundárna fokusová oblasť
doplnková)

Názov podopatrenia

Primárna fokusová oblasť
Aktivity a relevantné
sekundárne fokusové
príspevky
(sekundárna fokusová oblasť
predominantná
resp.
sekundárna fokusová oblasť
doplnková)

8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty
lesných ekosystémov – Činnosť 4: vypracovanie plánov lesného hospodárstva
pre trvalo udržateľné obhospodarovanie ochranných lesov, lesov osobitného
určenia a hospodárskych lesov, s výnimkou hospodárskych lesov, ktoré sú
funkčne klasifikované ako typ produkčný (primárnou funkciou je produkcia
dreva)
6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach



Sekundárna FO predominantná – P4
Sekundárna FO doplnková – 2C

Názov podopatrenia
Primárna fokusová oblasť
Aktivity a relevantné
sekundárne fokusové
príspevky
(sekundárna fokusová oblasť
predominantná
resp.
sekundárna fokusová oblasť
doplnková)

Názov podopatrenia
Primárna fokusová
oblasť

8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie
lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh
6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
 Sekundárna FO predominantná – 2C
 Sekundárna FO doplnková – P4, 6A
Zdôvodnenie/popis: P4 - Pre zlepšenie hospodárskeho výkonu
lesných podnikov je tiež nevyhnutné využívať moderné inovatívne
technológie, ktoré zvýšia produktivitu práce, znížia priame náklady
a budú viac šetrné k životnému prostrediu, čím sa zníži
poškodzovanie životného prostredia, zlepší sa ochrana pôdy a vody
v lesoch.
6A - V prípade ak projekt vytvorí pracovné miesta vo vidieckych
oblastiach.

16.2 Podpora na pilotné projekty a na vývoj nových výrobkov, postupov,
procesov a technológií
6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
1)

Aktivity a relevantné
sekundárne fokusové
príspevky
(sekundárna fokusová oblasť
predominantná
resp.
sekundárna fokusová oblasť
doplnková)

Pilotné projekty zamerané na:
A1) podporu inovácií a inovatívnych riešení
B1) vývoj a zavádzanie nových výrobkov, postupov, procesov a
technológií
C) vývoj a zavádzanie nových postupov a procesov pri odbyte
poľnohospodárskych produktov a výrobkov
 Sekundárna FO predominantná – 2A
 Sekundárna FO doplnková – 1A, 1B, 3A
Zdôvodnenie/popis: 1A, 1B - Podporením širšieho
používania dostupných inovačných opatrení sa sekundárne
prispeje k podpore inovácií, spolupráce a rozvoja
vedomostnej základne vo vidieckych oblastiach (FO 1A)
a posilneniu prepojenia poľnohospodárstva s výskumom
a inováciou (FO 1B)
3A - Vývojom nových výrobkov v potravinárskom sektore a
zavedením nových postupov a procesov pri odbyte
poľnohospodárskych produktov a výrobkov sa prispeje
k cieľu FO 3A
A2) podporu inovácií a inovatívnych riešení;
B2) vývoj a zavádzanie nových výrobkov, postupov, procesov a technológií
 Sekundárna FO predominantná – 5C
 Sekundárna FO doplnková – 1A, 1B, 2A, 6A
Zdôvodnenie/popis: 1A, 1B - Podporením pilotných
projektov v oblasti využívania energie z obnoviteľných
zdrojov sa prispeje k rozvoju spolupráce a rozvoju
vedomostnej základne vo vidieckych oblastiach (FO1A) a
posilní sa prepojenie poľnohospodárstva s výskumom a
inováciou na účely zlepšenia environmentálneho riadenia a
výkonu (FO 1B).
2A - U poľnohospodárskych podnikoch zapojených do
spolupráce v rámci podporených projektov EIP sa vytvorí
ďalší zdroj príjmov, čo bude mať pozitívny vplyv na zlepšenie
ich hospodárskeho výkonu.
6A - V prípade ak projekt vytvorí pracovné miesta vo
vidieckych oblastiach.

2)

Pilotné projekty zamerané na:
„Vývoj a zavádzanie nových inovatívnych postupov v súvislosti s
variabilným resp. presným obhospodárovaním pôdy a s technikou a
technológiou v živočíšnej výrobe“
 Sekundárna FO predominantná – 2A
 Sekundárna FO doplnková – 1A, 1B
Zdôvodnenie/popis: 1A, 1B - Podporením širšieho používania
dostupných inovačných opatrení sa sekundárne prispeje k podpore
inovácií, spolupráce a rozvoja vedomostnej základne vo vidieckych
oblastiach (FO 1A) a posilneniu prepojenia poľnohospodárstva
s výskumom a inováciou (FO 1B).
„Pilotné projekty v rámci spoločných činností realizovaných v záujme
zmiernenia klímy, ekológie a zlepšenia životného prostredia“
 Sekundárna FO predominantná – P4
 Sekundárna FO doplnková – 1A, 1B
Zdôvodnenie/popis: 1A, 1B - Podporením pilotných projektov v
environmentálnej oblasti sa prispeje k rozvoju spolupráce a rozvoju
vedomostnej základne vo vidieckych oblastiach (FO1A) a a posilní sa
prepoje poľnohospodárstva s výskumom a inováciou na účely
zlepšenia environmentálneho ridenia a výkonu (FO1B).

Názov podopatrenia
Primárna fokusová
oblasť
Aktivity a relevantné
sekundárne fokusové
príspevky

16.3 Spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri organizácií
spoločných pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení a zdrojov
a pri rozvoji služieb v oblasti cestovného ruchu/ich uvádzania na trh
6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach



(sekundárna fokusová oblasť
predominantná
resp.
sekundárna fokusová oblasť
doplnková)

Názov podopatrenia
Primárna fokusová
oblasť
Aktivity a relevantné
sekundárne fokusové
príspevky
(sekundárna fokusová oblasť
predominantná
resp.
sekundárna fokusová oblasť
doplnková)

Sekundárna FO predominantná – 2A
Sekundárna FO doplnková – 1A, 3A
Zdôvodnenie/popis: 1A - Podporením spolupráce medzi malými
hospodárskymi subjektmi v poľnohospodárstve sa prispeje k cieľu FO
1A „Podpora inovácie, spolupráce a rozvoja vedomostnej základne vo
vidieckych oblastiach
Zdôvodnenie/popis: 3A - Ak podporené projekty sa týkajú vývoja
nových potravín alebo odbytu poľnohospodárskych produktov,
vznikne sekundárny príspevok k cieľu FO 3A.

16.4 Horizontálna a vertikálna spolupráca medzi aktérmi dodávateľského
reťazca pri zriaďovaní a rozvoji krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych
trhov a na propagačné činnosti v miestnom kontexte, ktoré súvisia s rozvojom
krátkych dodávateľských reťazcov a miestnych trhov
6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach



Sekundárna FO predominantná – 3A, 2A (iba pri podopatrení 4.1)
Sekundárna FO doplnková – 1A, 2A, 3A, 6A
Zdôvodnenie/popis: 1A - Podporené projekty prispejú k podpore
spolupráci a rozvoju vedomostnej základne vo vidieckych oblastiach
(FO 1A)
2A (Sekundárna FO doplnková len pre podopatrenie 4.2) - U
poľnohospodárskych podnikoch zapojených do spolupráce v rámci
krátkeho dodávateľského reťazca sa zvýši dopyt po produktoch
poľnohospodárskej prvovýroby, zlepší sa ich odbyt s vyššou pridanou

hodnotou, čo bude mať pozitívny vplyv na zlepšenie ich
hospodárskeho výkonu.
6A - V prípade ak projekt vytvorí pracovné miesta vo vidieckych
oblastiach
Podopatrenie



16.4 – generálny partner

Sekundárna FO predominantná - 3A
Sekundárna FO doplnková - 1A, 6A
Zdôvodnenie/popis: 1A - Podporené projekty prispejú k podpore
spolupráci a rozvoju vedomostnej základne vo vidieckych oblastiach
(FO 1A)
6A – iba v prípade ak projekt vytvorí pracovné miesta vo vidieckych
oblastiach

Podopatrenie 4.1 – žiadosť partnera
 Sekundárna FO predominantná - 2A
 Sekundárna FO doplnková - 3A, 6A
Zdôvodnenie/popis: 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
6A – iba v prípade ak projekt vytvorí pracovné miesta vo vidieckych
oblastiach
Podopatrenie 4.2 - žiadosť partnera
 Sekundárna FO predominantná - 3A
 Sekundárna FO doplnková - 2A, 6A
 Zdôvodnenie/popis: 2A (Sekundárna FO doplnková len pre
podopatrenie 4.2) - U poľnohospodárskych podnikoch zapojených
do spolupráce v rámci krátkeho dodávateľského reťazca sa zvýši
dopyt po produktoch poľnohospodárskej prvovýroby, zlepší sa ich
odbyt s vyššou pridanou hodnotou, čo bude mať pozitívny vplyv na
zlepšenie ich hospodárskeho výkonu.
6A - V prípade ak projekt vytvorí pracovné miesta vo vidieckych
oblastiach
Podopatrenie 16.4 – žiadosť partnera
 Sekundárna FO predominantná - 3A
 Sekundárna FO doplnková - 1A, 6A
Zdôvodnenie/popis: 1A - Podporené projekty prispejú k podpore
spolupráci a rozvoju vedomostnej základne vo vidieckych oblastiach
(FO 1A)
6A – iba v prípade ak projekt vytvorí pracovné miesta vo vidieckych
oblastiach

Názov podopatrenia
Primárna fokusová
oblasť

16.5 Spoločná činnosť realizovaná v záujme zmiernenia zmeny klímy
a adaptácie na ňu a spoločné koncepcie k environmentálnym projektom
a súčasné environmentálne postupy
6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Aktivity a relevantné
sekundárne fokusové
príspevky
(sekundárna fokusová oblasť
predominantná
resp.
sekundárna fokusová oblasť
doplnková)

Názov podopatrenia
Primárna fokusová
oblasť

 Sekundárna FO predominantná – 1A, 1B, P4
1A) Podpora inovácie, spolupráce a rozvoja vedomostnej základne vo vidieckych
oblastiach
1B) Posilnenie prepojenia poľnohospodárstva, výroby potravín a lesného
hospodárstva s výskumom a inováciou, a to aj na účely zlepšenia
environmentálneho riadenia a výkonu
P4):
 Obnova, zachovanie a zvýšenie biologickej diverzity vrátane na
územiach sústavy Natura 2000 a v oblastiach s prírodnými alebo inými
osobitnými obmedzeniami a v poľnohospodárskej činnosti s vysokou
prírodnou hodnotou a obnova, zachovanie ako aj zlepšenie stavu
krajinných oblastí Európy
 Zlepšenie vodného hospodárstva vrátane riadenia používania hnojív
a pesticídov
 Predchádzanie erózii pôdy a zlepšenie jej obhospodarovania
16.7 Stratégie, ktoré nie sú stratégiami miestneho rozvoja vedeného
komunitou
6B – Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach


Aktivity a relevantné
sekundárne fokusové
príspevky
(sekundárna fokusová oblasť
predominantná
resp.
sekundárna fokusová oblasť
doplnková)

Sekundárna FO predominantná – 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 6A

1A) Podpora inovácie, spolupráce a rozvoja vedomostnej základne vo vidieckych
oblastiach
1B) Posilnenie prepojenia poľnohospodárstva, výroby potravín a lesného
hospodárstva s výskumom a inováciou, a to aj na účely zlepšenia
environmentálneho riadenia a výkonu
2A) Zlepšenie hospodárskeho výkonu všetkých poľnohospodárskych podnikov a
uľahčenie reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárskych podnikov,
najmä na účely zvýšenia ich účasti na trhu, zamerania na trh a
poľnohospodárskej diverzifikácie
2B) Uľahčenie vstupu poľnohospodárov s primeranými zručnosťami do odvetvia
poľnohospodárstva, a najmä generačnej výmeny
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 výrobcov a
medziodvetvových organizácií
6A) Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj
vytvárania pracovných miest

