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ZOZNAM SKRATIEK 
 
DPH Daň z pridanej hodnoty 
EPFRV Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 
EÚ Európska únia 
EUR Európska mena 
FO  Fyzická osoba 
MAS Miestna akčná skupina 
MH SR Ministerstvo hospodárstva SR 
MP SR Ministerstvo pôdohospodárstva SR 
OP KaHR Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 
PO Právnická osoba 
PPA Pôdohospodárska platobná agentúra 
PRV Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013 
SR Slovenská republika 
Zmluva Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z PRV 
Z. z. Zbierka zákonov 
ŽoNFP Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z                     

PRV – projekt 
ŽoP Žiadosť o platbu 
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1. CHARAKTERISTIKA PRIORÍT, OSÍ A OPATRENÍ PRV 
 

 

OS  3:  KVALITA ŽIVOTA VO VIDIECKYCH OBLASTIACH A DIVERZIFIKÁCIA 
VIDIECKEHO HOSPODÁRSTVA 

 
 PRIORITA: VYTVÁRANIE PRACOVNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ NA VIDIEKU 

 
OPATRENIE 3.1  DIVERZIFIKÁCIA SMEROM K NEPOĽNOHOSPODÁRSKYM ČINNOSTIAM 

Kód opatrenia 
311 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam 
 
Právny základ 
Kapitola I, články 52 (a) (i) a 53 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 
Kapitola III, článok 35 a príloha II, bod 5.3.3.1.1 nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 
 
Cieľ  
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym aktivitám, rozvoj nepoľnohospodárskych 
aktivít (vstupy a výstupy nezahrnuté do prílohy č. 1 Zmluvy o založení ES) a zvyšovanie 
vidieckej zamestnanosti. 

Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom: 
• rozširovania alternatívnych zdrojov príjmov cestou zriaďovania doplnkových výrob 

nepoľnohospodárskeho charakteru; 
• tvorby nových a zachovania už existujúcich pracovných miest. 

 
Rozsah a činnosti 
Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi 
predpismi EÚ, napr.: 
• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rekreačných a ubytovacích zariadení s kapacitou 

11 – 40 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia, zariadenia 
a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet; 

• rekonštrukcia existujúcich poľnohospodárskych objektov (ktoré stratili svoj pôvodný účel) 
na agroturistické objekty s kapacitou 11 – 40 lôžok – stavebné investície, investície do 
vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet; 

• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných a predajných objektov (pri 
rekonštrukcii a modernizácii vrátane technológií) a nákup strojov, technológií a zariadení 
pre: 
– doplnkovú výrobu nepoľnohospodárskeho charakteru vrátane využívania 

obnoviteľných zdrojov energie vrátane zriadenia geotermálneho vrtu a jeho 
využívania vrátane rozvodov s výnimkou veternej, vodnej a solárnej energie za 
podmienky, že prevažnú časť vyrobenej energie konečný prijímateľ nespotrebuje vo 
vlastnom podniku – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia, 
zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet,  

– výrobu a spracovanie tradičných materiálov a výrobkov (napr. tkanie ľanového plátna 
a následná výroba národných (ľudových) krojov, atď.) – stavebné investície, investície 
do vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na 
internet.  
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• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia agroturistických zariadení vrátane hygienických, 
ekologických a rekondičných objektov slúžiacich na rozvoj turistických                            
činností (napr. kryté bazény, fitness centrá, masážne a solárne zariadenia, sociálne 
zariadenia, čističky odpadových vôd a pod.) – stavebné investície, investície do 
vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet; 

• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia areálov vytvárajúcich podmienky na rozvoj 
rekreačných a relaxačných činností (turistické chodníky, jazdectvo, rybárstvo, 
poľovníctvo, pltníctvo, cykloturistika, vodné športy, zimné športy, sauna, bazén, detské 
ihrisko a pod.) – stavebné investície, investície do vybavenia, strojov a technológií vrátane 
zriadenia pripojenia na internet. 

 
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia predajných miest znamená založenie 
a prevádzkovanie malých predajných miest umiestených priamo na farmách alebo miestach 
dostupných pre návštevníkov regiónu, kde prijímateľ pomoci bude môcť predávať svoje 
výrobky vyrobené v rámci tohto opatrenia, ktoré musia byť nepoľnohospodárskej povahy 
(napr. ľudovoumelecké výrobky: vyrezávané drevené črpáky, národné ľudové kroje,  
keramika). 
Súčasťou stavebných investícii môžu byť aj prístupové cesty, pripojenie na inžinierske siete 
a úpravy v rámci areálu. 
 
Kritériá spôsobilosti 
Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV, je podmienená splnením všetkých 
nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie.  
1. Investície sa musia realizovať na území Slovenska, v oblasti Konvergenčného cieľa alebo 

v nasledovných oblastiach Bratislavského kraja: okres Bratislava II, III, IV, Čunovo, 
Jarovce, Rusovce, okres Malacky a okres Senec. 

2. Žiadateľ musí preukázať ekonomickú životaschopnosť pri ŽoNFP. Musí spĺňať 
minimálne jedno z nasledovných kritérií za posledné alebo predposledné účtovné 
obdobie. 

 
Kritériá ekonomickej životaschopnosti 

V jednoduchom účtovníctve 1. celková zadlženosť aktív ≤ 80 % 

2. krytie výdavkov príjmami > 100 % 

V podvojnom účtovníctve 1. celková zadlženosť aktív ≤ 80 % 

2. rentabilita nákladov ≥ 0,1 % 

 

Ukazovatele 

Pre jednoduché účtovníctvo 
Vzorec Kritéria 

Krytie výdavkov príjmami Výdavky celkom 
Príjmy celkom * 100 KVP > 100 % 

Celková zadlženosť aktív Majetok spolu 
Záväzky spolu * 100 CZA ≤ 80 % 
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Ukazovatele 

Pre podvojné účtovníctvo 
Vzorec Kritéria 

Rentabilita nákladov Náklady  
Hospodársky výsledok pred zdanením * 100 RN ≥ 0,1 % 

Celková zadlženosť aktív Celkové aktíva 
Cudzí kapitál * 100 CZA ≤ 80 % 

 
3. Žiadateľ môže predložiť maximálne 2 ŽoNFP v rámci jedného výberového kola 

zverejneného vo Výzve na predkladanie ŽoNFP pre toto opatrenie. V prípade nedostatku 
finančných prostriedkov budú hodnotené obidva podané projekty žiadateľa, avšak do 
ďalšieho schvaľovacieho procesu bude zaradený len projekt s vyššou bodovou hodnotou. 
V prípade ŽoNFP na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu výrobných objektov na 
využívanie obnoviteľných zdrojov energie (bioplynové stanice) môže žiadateľ v rámci 
samostatnej Výzvy predložiť len jednu ŽoNFP. 

4. Žiadateľ musí v prípade výstavby, rekonštrukcie a modernizácie výrobných objektov na 
využívanie obnoviteľných zdrojov energie (bioplynové stanice) predložiť samostatnú 
ŽoNFP.   

5. Žiadateľ nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti (splátkový kalendár potvrdený 
veriteľom sa akceptuje). Preukazuje sa pri ŽoNFP a následne pri ŽoP formou čestného 
vyhlásenia.  

6. Žiadateľ nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné konanie a na majetok, ktorý 
je predmetom projektu, neprebieha exekučné konanie. Preukazuje sa pri ŽoNFP 
a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.  

7. Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise Zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pričom nesmie prejsť podstatnou zmenou, 
ktorá: 
a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní 

akýkoľvek podnik alebo verejný subjekt, 
b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia 

alebo premiestnenia výrobnej činnosti. 
8. Žiadateľ musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije iba jeden zdroj 

financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia. 
9. Projekt môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Príručke,  

v kapitole 4. Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a 
štátneho rozpočtu. 

10. Žiadateľ musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do 3 rokov (v prípade finančného 
prenájmu do 4 rokov)od podpísania zmluvy. V prípade finančného prenájmu v zmysle 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v prípade kúpy 
prenajatej veci a kúpnej zmluvy (pri splácaní kúpnej ceny formou splátok) v zmysle 
Obchodného zákonníka sa platby v rámci ŽoP uskutočnia až po preukázaní vlastníctva 
žiadateľa k predmetu nájmu, resp. kúpy. 

11. Žiadateľ musí preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah oprávňujúci užívať predmet 
projektu, pretrvávajúci najmenej šesť rokov po predložení ŽoNFP s výnimkou 
špecifických prípadov (napr. výstavba nových agroturistických zariadení, nových 
výrobných a predajných objektov). Preukazuje sa pri ŽoNFP. V prípade nákupu 
pozemkov pod stavbami, ktorých technické zhodnotenie je predmetom projektu a nákupu 
pozemkov (časti určenej na výstavbu, ktorá je predmetom projektu), žiadateľ preukáže 
vlastnícky vzťah pri prvej ŽoP, ktorá súvisí s nadobudnutím príslušného pozemku. 
V prípade nákupu strojov žiadateľ preukáže vlastnícky vzťah pri prvej ŽoP. V prípade 
nákupu nových strojov uzatvorením kúpnej zmluvy do dátumu uvedeného vo Výzve 
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žiadateľ preukáže vlastníctvo pri podaní ŽoNFP (s výnimkou lízingu alebo ak žiadateľ 
postupoval dobrovoľne podľa pravidiel pre obstarávanie tovarov, stavebných prác a 
služieb v zmysle Príručky, kapitoly 3. Príjem a administrácia ŽoNFP, bodu 3.2. 
Usmernenie postupu žiadateľov pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb 
platných po dátume uvedeného vo Výzve). V prípade výstavby objektov sa uvedené 
kritérium preukazuje pri podaní prvej ŽoP po skolaudovaní stavby.  

12. Realizáciou projektov sa musia vytvoriť nové pracovné miesta alebo existujúca 
zamestnanosť v podporovanej činnosti musí byť zachovaná. Preukazuje sa pri podaní 
Žiadosti o NFP.   

13. Ak je predmetom podpory aj rozvoj ubytovacích služieb, zrekonštruované, 
zmodernizované alebo nové agroturistické zariadenia musia mať kapacitu minimálne 11 
a maximálne 40 základných lôžok a musia spĺňať podmienky vyhlášky MH SR č. 
419/2001 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné 
znaky na ich zaraďovanie do tried.  

14. Žiadatelia musia podnikať v poľnohospodárskej prvovýrobe minimálne 12 po sebe 
nasledujúcich mesiacov  pred podaním ŽoNFP a ich podiel ročných tržieb/príjmov 
z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch predstavuje minimálne 
30 %. Preukazuje sa pri ŽoNFP.    

15. Agroturistické objekty vystavané, zrekonštruované a zmodernizované v rámci tohto 
opatrenia, musia byť prístupné a slúžiť verejnosti.  

16. Po ukončení projektu v oblasti agroturistiky je konečný prijímateľ podpory povinný 
zaregistrovať podporenú aktivitu v Agentúre pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským 
orgánom Národnej siete rozvoja vidieka do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP, 
resp. po jej zriadení.  

17. Ak je predmetom projektu využitie obnoviteľných zdrojov energie (vrátane geotermálneho 
vrtu), žiadateľ je povinný prevažnú časť vyrobenej energie predať (vo vlastnom podniku 
môže spotrebovať menej než 50 % vyrobenej energie). Preukazuje sa pri ŽoP týkajúcej sa 
predmetnej investície po spustení prevádzky, pričom kritérium je povinný dodržiavať 
v rámci účtovného obdobia počas obdobia platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP t. j. 5 rokov 
po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP.  

18. Maximálny podiel štátu na majetku žiadateľa nesmie presiahnuť 25 %. Preukazuje sa pri 
ŽoNFP a najmenej päť rokov po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP.  

19. Žiadateľ, ktorý realizuje projekt v území Miestnej akčnej skupiny (ďalej len „MAS“) musí 
predložiť pri ŽoNFP potvrdenie od MAS, že aktivita na ktorú predkladá ŽoNFP nie je 
zahrnutá v opatreniach Integrovanej stratégie rozvoja územia.   

 
Kritéria pre uznateľnosť výdavkov 
Oprávnené výdavky (s výnimkou obmedzení citovaných v rámci neoprávnených výdavkov) 
1. investície do dlhodobého hmotného majetku; 
2. investície do dlhodobého nehmotného majetku; 
3. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov). 
 
Neoprávnené výdavky 
1. výdavky vynaložené pred podaním ŽoNFP (článok 7 nariadenia Komisie ES č. 70/2001 

v znení neskorších zmien a doplnkov). V prípade obstarania strojov, zariadení 
a technológií vynaložené výdavky a vyhotovené dodacie listy a preberacie protokoly pred 
podaním ŽoNFP, okrem finančného prenájmu, kúpy prenajatej veci a kúpy formou 
splátok za podmienok uvedených v bode 2 (k uzatvoreniu zmlúv mohlo dôjsť aj pred 
podaním ŽoNFP), pričom ako oprávnené výdavky sa uznajú iba tie, ktoré žiadateľovi 
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vznikli odo dňa podania ŽoNFP. Stavebné investície so začiatkom realizácie pred 
podaním ŽoNFP (evidencia začatia stavebných prác v stavebnom denníku pred podaním 
ŽoNFP); 

2. nákup použitého majetku. Za neoprávnený výdavok sa nepovažuje finančný prenájom 
v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ani 
kúpa prenajatej veci (pričom nájom vznikol max. 1. januára 2006), resp. kúpa formou 
splátok v zmysle Obchodného zákonníka v prípade, ak sa jedná o následné odkúpenie 
žiadateľom už používaných nových strojov a zariadení za predpokladu, že k finančnému 
prenájmu, resp. kúpe žiadateľom už používaných nových strojov a zariadení došlo max. 1. 
januára 2006. V zmluve o finančnom prenájme a o splátkovom predaji musia byť 
odčlenené oprávnené výdavky (splátka istiny, doprava, montáž, technické zhodnotenie a 
pod.) a neoprávnené výdavky (napr. poplatok za uzatvorenie zmluvy, zisk prenajímateľa, 
úhrada úrokov, výdavky na réžiu, poistenie a pod.), ak sú predmetom zmluvy; 

3. výdavky na nákup nehnuteľností s výnimkou nákupu pozemkov (pod stavbami) určených 
na výstavbu, resp. technické zhodnotenie stavieb, ktoré je predmetom projektu, pričom 
žiadateľ si môže uplatniť výdavky na nákup pozemkov v hodnote zistenej znaleckým 
posudkom, max. však do výšky 10 % oprávnených výdavkov na výstavbu, resp. technické 
zhodnotenie príslušných stavieb; 

4. nákup dopravných prostriedkov a dopravných zariadení s výnimkou: 
• špecializovaných vozidiel, ktoré sú svojou konštrukciou a vyhotovením určené na 

prepravu určitých druhov tovarov a/alebo výrobkov a/alebo ostatných produktov pre 
potreby doplnkovej výroby a/alebo služieb v súlade s cieľmi opatrenia (napr. vozidlá 
na prevážanie pltí a pod.); 

• pltí, malých plavidiel, vodných a snežných skútrov, štvorkoliek, bicyklov a pod. (len 
za účelom poskytovania služieb); 

• vlekov a pod. (len za účelom poskytovania služieb). 
5. nákup zvierat; 
6. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá, dovozné prirážky a kurzové 

straty; 
7. daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v bode 3a) článku 71 nariadenia Rady 

(ES) č. 1698/2005, t. j. s výnimkou nenávratnej DPH, ak ju znáša zdaniteľná osoba; 
8. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu); 
9. vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny materiálu zakúpeného a 

použitého na oprávnenú investíciu realizovanú  vlastnou prácou;  
10. bankové poplatky, úroky z dlhu, clá, výdavky na záruku a podobné poplatky; 
11. lízingové poplatky a koeficient navýšenia, ostatné výdavky spojené so zmluvou 

o prenájme,  napr. zisk prenajímateľa, úhrada úrokov, výdavky na réžiu, poistenie a pod.; 
12. nájomné poplatky okrem splátky istiny a oprávnených výdavkov súvisiacich s obstaraním 

v prípade finančného prenájmu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 
neskorších predpisov a v prípade kúpy prenajatej veci v zmysle Obchodného zákonníka; 

13. výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej práce; 
14. poradenské a konzultačné služby; 
15. projektová dokumentácia;  
16. výroba, spracovanie a predaj produktov uvedených v zozname prílohy 1 Zmluvy o 

založení ES.  
 
Neoprávnené projekty 
1. projekty zamerané na hlavnú poľnohospodársku produkciu;  
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2. projekty zamerané na zdravotnú starostlivosť, školstvo, sociálne služby a bytovú 
výstavbu; 

3. projekty, kde v mieste realizácie projektu je Miestna akčná skupina podporovaná z PRV 
a predmetná aktivita je zahrnutá v opatreniach Integrovanej stratégie rozvoja územia 
MAS; 

4. projekty zamerané na výrobu energie z alternatívnych zdrojov, v rámci ktorých prevažnú 
časť vyrobenej energie (nad 50 %) spotrebuje vo vlastnom podniku.  

5. projekty zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov veternej, vodnej a solárnej 
energie.  

 
Bodovacie kritériá (nevzťahuje sa na  bioplynové stanice) –  váha 50 %  

P. č. Kritérium Body Poznámka 

1. 

Žiadateľovi nebola doposiaľ 
v rámci PRV SR 2007 – 2013 
schválená v danom opatrení žiadna 
ŽoNFP1

 

 

20 
 

 

2. Projekt je zameraný na plnenie 
prioritných cieľov PRV a MP SR  

 
            30  

 

3. 

 Projekt sa realizuje v okrese kde 
je nezamestnanosť2

– nad 5 % – do 6 % vrátane  
: 

– nad 6 %  – do 7 % vrátane 
– nad 7 % – do 8 % vrátane 
– nad 8 % – do 9 % vrátane  
– nad 9 % – do 10 % vrátane 
– nad 10 % – do 11 % vrátane 
– nad 11 % – do 12 % vrátane 
– nad 12 % – do 13 % vrátane 
– nad 13 % – do 14 % vrátane 
– nad 14 % – 15 % vrátane  
– nad 15 %  – 20 % vrátane 
– nad 20 %   

 
 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 

 

4.  Projekt je umiestnený v obci 
s nasledovnou hustotou 
obyvateľov na km2

do 50   
: 

nad 50 – do 100  

 
 
 

20 
15 

 

                                                 
1Ak žiadateľ predložil v predchádzajúcich výberových kolách ŽoNFP a ešte mu neboli schválené (tzn. nebola 

platne uzatvorená zmluva medzi PPA a žiadateľom), ani vyradené, body sa pridelia iba v prípade vyradenia 
všetkých ŽoNFP, predložených v predchádzajúcich výberových kolách (po zaslaní oznámenia o vyradení 
žiadateľovi). V prípade neoprávnenosti prvej predloženej ŽoNFP budú body pridelené druhej predloženej 
ŽoNFP. Ak medzi PPA a žiadateľom bola uzatvorená zmluva a došlo k odstúpeniu od zmluvy alebo 
k ukončeniu zmluvy dohodou, žiadateľovi nebudú pridelené body za dané kritérium. 

2Vychádza sa z miery nezamestnanosti vypočítanej z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie. Údaje budú 
prevzaté z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny za posledný vyhodnotený kalendárny rok k 31. 12. pred 
dátumom prijatia ŽoNFP. Tabuľka miery nezamestnanosti za rok 2006 je zverejnená na internetovej stránke 
http//www.land.gov.sk alebo http//www.apa.sk.   

 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.  

 

http://www.apa.sk/�
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  nad 100 – do 1503 10    
Spolu maximálne  100  

 
 
Kvalitatívne kritériá (váha 50 %) 
 

Kritériá výberu Bodové 
hodnotenie Poznámka 

1. Projekt rieši doplnkovú výrobu 
nepoľnohospodárskeho charakteru. 30  
2. Projekt rieši okrem doplnkovej 
výroby aj odbyt výrobkov 
nepoľnohospodárskeho charakteru. 

30 
 

3. Súčasťou projektu je i riešenie 
internetizácie podporenej aktivity. 20  
4. Súčasťou projektu zameraného na 
rekreačné, ubytovacie, stravovacie 
a relaxačné služby je aj poskytovanie 
doplnkových služieb v oblasti 
cestovného ruchu. 

20 

 
Spolu 100  
 
V prípade výnimočných nejasností o správnosti bodového hodnotenia, súladu s cieľmi PRV 
alebo pri rovnosti bodov budú tieto vyhodnotené komisiou zriadenou generálnym riaditeľom 
PPA a to s prihliadnutím najmä na: 
– plnenie obidvoch kritérií ekonomickej životaschopnosti; 
– výšku zadlženosti. 
 
Výber projektov zameraných na bioplynové stanice 
Vzhľadom k súčasnej nepriaznivej medzinárodnej situácii vo výrobe potravín a v zmysle 
záverov z konferencie FAO budú projekty bioplynových staníc v I. etape podporované len 
modelovo v obmedzenom počte  tak, aby nebola ohrozená potravinová bezpečnosť SR. 
Projekty budú hodnotené s prihliadnutím najmä na nasledovné kritéria: 
 
 

Kritériá výberu Bodové 
hodnotenie Poznámka 

1. Projekt rieši výrobu bioplynu  
z odpadov vlastnej živočíšnej výroby 
(maštaľný hnoj, hnojovica, močovka) 

40 
 

2. Projekt rieši využitie obecného 
biologicky rozložiteľného odpadu 
vhodného na výrobu bioplynu 
(dendromasa, zelená hmota a pod.) 

20 

 

                                                 
3Vychádza sa z údajov zo Štatistického úradu SR – mestská a obecná štatistika za posledný spracovaný 

kalendárny rok. V prípade, že sa projekt realizuje vo viacerých obciach, body sa pridelia na základe hustoty 
obyvateľov na km2, vypočítanej aritmetickým priemerom údajov všetkých obcí, kde sa projekt realizuje.   
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3. Projekt rieši výrobu bioplynu 
z odpadov rastlinnej výroby ako aj 
špecifických odpadov 
z potravinárskej výroby a kafilérií. 

20 

 
4. Projekt je umiestnený v obci 
s nasledovnou hustotou obyvateľov 
na km2

do 50   
: 

nad 50 – do 100  
nad 100 – do 1504

 

 

 
 

20 
15 
10  

Spolu 100  
 
V prípade výnimočných nejasností o správnosti bodového hodnotenia, súladu s cieľmi PRV 
alebo pri rovnosti bodov budú tieto vyhodnotené komisiou zriadenou generálnym riaditeľom 
PPA  a to s prihliadnutím najmä na: 
– plnenie obidvoch kritérií ekonomickej životaschopnosti; 
– výšku zadlženosti. 
 
Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ)5

Právnické osoby a fyzické osoby (mikropodniky, malé a stredné podniky v zmysle 
odporúčania Komisie 2003/361/ES)

 

6

Žiadatelia musia podnikať v poľnohospodárskej prvovýrobe minimálne 12 po sebe 
nasledujúcich mesiacov  pred podaním ŽoNFP. Preukazuje sa pri ŽoNFP.  

 podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva, ktorých podiel 
ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch za 
posledné účtovné obdobie predstavuje minimálne 30 %. 

Ak žiadateľ vykazuje podiel tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby nižší ako 30 %, 
ale investícia zahŕňa viac ako 10 lôžok, môže o podporu požiadať z OP KaHR, ktorý je 
v gescii MH SR. 
 
Druh podpory 
Druh podpory:                nenávratný finančný príspevok 
Spôsob financovania:     podielové financovanie (platba systémom refundácie) 
Typ investície:    zisková  
 
Intenzita pomoci 
Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov: 
– 50 % (37,5 % EÚ, 12,5 % SR) pre oblasti cieľa Konvergencia, pričom minimálne 50 % 

predstavujú vlastné zdroje; 
– 20 % (10 % z EÚ, 10 % SR) pre Ostatné oblasti, pričom minimálne 80 % predstavujú 

vlastné zdroje. 
 
Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 3000 EUR a max. 1,5 mil. EUR                        
(v prípade Obnoviteľných zdrojov energie – bioplynové  stanice 3. mil. EUR). 

                                                 
4Vychádza sa z údajov zo Štatistického úradu SR – mestská a obecná štatistika za posledný spracovaný 

kalendárny rok. V prípade, že sa projekt realizuje vo viacerých obciach, body sa pridelia na základe hustoty 
obyvateľov na km2, vypočítanej aritmetickým priemerom údajov všetkých obcí, kde sa projekt realizuje.   

5Subjekty s právnou subjektivitou a oficiálne zaregistrovaným sídlom/miestom podnikania na území Slovenskej 
republiky. 

6Pozri kapitolu 8. Výklad pojmov.   
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Celková výška oprávnených výdavkov z PRV (z osi 1, 3, 4) nesmie na jeden podnik 
presiahnuť spravidla 12 mil. EUR bez ohľadu na opatrenie, z ktorého dostal podporu. 
 
Demarkačné línie a kritériá s ostatnými finančnými nástrojmi EÚ 
Neprekrývanie podpory z fondov EPFRV a Európskeho fondu regionálneho rozvoja  
(Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast) je zabezpečené rôznou 
výškou podielu tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových 
tržbách/príjmoch (EPFRV – PO a FO, ktorých podiel tržieb/príjmov z poľnohospodárskej 
prvovýroby predstavuje minimálne 30 % z celkových tržieb/príjmov, Európsky fond 
regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“) – PO a FO, ktorých podiel tržieb/príjmov 
z poľnohospodárskej prvovýroby predstavuje menej ako 30 % z celkových tržieb/príjmov).  
 
Demarkačné línie medzi opatreniami PRV v rámci osi 3 
Prekrývanie podpory medzi opatrením 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym 
činnostiam a opatrením 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu je 
zamedzené odlišnými konečnými prijímateľmi (opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom 
k nepoľnohospodárskym činnostiam – právnické a fyzické osoby podnikajúce v oblasti 
poľnohospodárstva, ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby 
na celkových tržbách/príjmoch predstavuje minimálne 30 % a opatrenie 3.2 Podpora činností 
v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – v prípade žiadateľov podnikajúcich v oblasti 
poľnohospodárstva ich podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na 
celkových tržbách/príjmoch musí byť nižší ako 30 %)_a rozdielnymi kapacitami ubytovacích 
zariadení (opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam – nad 10 
lôžok a opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – do 10 lôžok).   
 
Súlad s pravidlami o štátnej pomoci  
Opatrenie je v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 70/2001 o použití článkov 87 a 88 
Zmluvy o ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom. 
 
 

 
OPATRENIE 3.2  PODPORA ČINNOSTÍ V OBLASTI  VIDIECKEHO CESTOVNÉHO RUCHU 

Kód opatrenia 
313  Podpora činností v oblasti cestovného ruchu 
 
Právny základ 
Kapitola I, články 52 (a) (iii) a 55 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 
Príloha II, bod 5.3.3.1.3. nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 
 
Cieľ  
Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym aktivitám, rozvoj nepoľnohospodárskych 
aktivít a zvyšovanie vidieckej zamestnanosti. 

Tento cieľ sa bude napĺňať predovšetkým prostredníctvom: 
• rozširovania zdrojov príjmov vidieckeho obyvateľstva; 
• tvorby nových a zachovania už existujúcich pracovných miest; 
• zvyšovania informovanosti širokej verejnosti o možnostiach pobytu v zariadeniach 

vidieckeho cestovného ruchu. 
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Rozsah a činnosti 
Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi 
predpismi EÚ: 

Časť A (článok 55 b) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005) 
• rekonštrukcia a modernizácia nízkokapacitných ubytovacích zariadení s kapacitou 

maximálne 10 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia 
a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na internet; 

• prestavba a/alebo prístavba časti rodinných domov a ďalších nevyužitých objektov na 
nízkokapacitné ubytovacie zariadenia s kapacitou maximálne 10 lôžok – stavebné 
investície, investície do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na 
internet; 

• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia kempingového ubytovania vrátane prístupových 
ciest v rámci areálu, spevnených parkovacích plôch, elektrických, vodovodných 
a kanalizačných rozvodov, oplotenia, osvetlenia a sociálnych zariadení; 

• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných zariadení (sauna, krb, 
bazén a pod.). 

Súčasťou stavebných investícii môžu byť aj prístupové cesty, pripojenie na inžinierske siete 
a úpravy v rámci areálu. 
 
Časť B (článok  55 c) nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005)   
• marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónu. 
 
Opis typu operácií zahrnutých v článku 55 nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 
V časti A. pôjde o akcie zamerané na rekonštrukciu a modernizáciu nízkokapacitných 
ubytovacích zariadení, prestavbu a prístavbu časti rodinných domov na nízkokapacitné 
ubytovanie, kempingové ubytovanie a výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu doplnkových 
relaxačných zariadení. 
V časti B. pôjde o akcie zamerané na marketing cestovného ruchu. 
 
Kritéria spôsobilosti 
Oprávnenosť projektov na financovanie z PRV, je podmienená splnením všetkých 
nasledovných kritérií spôsobilosti, stanovených pre toto opatrenie.  
 

1. Investície sa musia realizovať na území Slovenska. 
Pre časť A   

2. Žiadateľ nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti (splátkový kalendár potvrdený 
veriteľom sa akceptuje). Preukazuje sa pri ŽoNFP a následne pri ŽoP formou čestného 
vyhlásenia.   

3. Žiadateľ nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné konanie a na majetok, ktorý 
je predmetom projektu, neprebieha exekučné konanie. Preukazuje sa pri ŽoNFP 
a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.  

4. Investícia sa musí využívať najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie prejsť 
podstatnou zmenou, ktorá: 
a) ovplyvní jej povahu alebo podmienky vykonávania alebo neoprávnene zvýhodní 

akýkoľvek podnik alebo verejný subjekt, 
b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo ukončenia 

alebo premiestnenia výrobnej činnosti. 
5. Žiadateľ musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije iba jeden zdroj 

financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia. 
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6. Projekt môže byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Príručke,  
v kapitole 4. Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a 
štátneho rozpočtu.  

7. Žiadateľ musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do 3 rokov od podpísania zmluvy. 
8. Žiadateľ musí preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah oprávňujúci užívať predmet 

projektu, pretrvávajúci najmenej šesť rokov po predložení projektu s výnimkou 
špecifických prípadov (napr. výstavba kempingového ubytovania, relaxačných zariadení). 
Preukazuje sa pri ŽoNFP. V prípade výstavby objektov sa uvedené kritérium preukazuje 
pri podaní prvej ŽoP po skolaudovaní stavby (ak bolo vydané stavebné povolenie).  

9. Ak je predmetom podpory aj rozvoj ubytovacích služieb, zrekonštruované, 
zmodernizované ubytovacie zariadenia a prestavané/pristavané časti rodinných domov 
a ďalších nevyužitých objektov môžu mať kapacitu maximálne 10 základných lôžok v 
piatich izbách (každá so sociálnym zariadením – WC a sprcha, resp. vaňa a maximálne 
dvomi základnými lôžkami) a minimálne spoločnú kuchynku. V prípade budovania 
stravovacích priestorov tieto musia pokrývať len kapacitu ubytovaných osôb a musia byť 
prístupné len ubytovaným osobám.  

10. Relaxačné objekty vybudované, zrekonštruované, resp. zmodernizované v rámci tohto 
opatrenia musia pokrývať len kapacitu ubytovaných osôb a musia byť prístupné 
ubytovaným osobám.   

11. Ubytovacie objekty vybudované v rámci tohto opatrenia musia byť prístupné a slúžiť 
verejnosti a musia spĺňať podmienky vyhlášky MH SR č. 419/2001 Z. z., ktorou sa 
upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do 
tried.  

12.  V prípade rekonštrukcie a modernizácie nízko kapacitných ubytovacích zariadení 
žiadateľ musí preukázať zaplatenie dane z príjmu fyzickej osoby za predchádzajúce 
účtovné obdobie. Žiadateľ zároveň preukáže, že v predchádzajúcom účtovnom období 
vykonával podnikateľskú činnosť v oblasti poskytovania ubytovacích služieb. Preukazuje 
sa pri ŽoNFP. 

13. Žiadateľ je povinný postupovať v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1998/2006 
o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis (pozri kapitolu 8. Výklad 
pojmov). Preukazuje pri podaní ŽoNFP.  

14. Po ukončení projektu je konečný prijímateľ podpory povinný zaregistrovať podporenú 
aktivitu v Agentúre pre rozvoj vidieka, ktorá je hostiteľským orgánom Národnej siete 
rozvoja vidieka do 3 mesiacov od predloženia poslednej ŽoP, resp. po jej zriadení.  

15. Žiadateľ, ktorý realizuje projekt v území MAS musí predložiť pri ŽoNFP potvrdenie od 
MAS, že aktivita na ktorú predkladá ŽoNFP nie je zahrnutá v opatreniach Integrovanej 
stratégie rozvoja územia.   

 

1. Investície sa musia realizovať na území Slovenska. 
Pre časť B 

2. Žiadateľ nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti (splátkový kalendár potvrdený 
veriteľom sa akceptuje). Preukazuje sa pri ŽoNFP a následne pri ŽoP formou čestného 
vyhlásenia.  

3. Žiadateľ nie je v likvidácii, neprebieha voči nemu konkurzné konanie a na majetok, ktorý 
je predmetom projektu, neprebieha exekučné konanie. Preukazuje sa pri ŽoNFP 
a následne pri ŽoP formou čestného vyhlásenia.  

4. Predmet projektu (v prípade budovania informačných a komunikačných technológií) môže 
byť predmetom záložného práva za podmienok stanovených v Príručke, v kapitole 4. 



Dodatok č. 1 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR                                       
Pôdohospodárska platobná agentúra 
 

15 

Ochrana majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z prostriedkov EÚ a štátneho 
rozpočtu.  

5. Žiadateľ musí využívať predmet projektu (v prípade budovania informačných 
a komunikačných technológií) najmenej päť rokov po podpise zmluvy, pričom nesmie 
prejsť podstatnou zmenou, ktorá: 
a) ovplyvní jeho povahu alebo podmienky využívania alebo neoprávnene zvýhodní 

akýkoľvek podnik alebo verejný subjekt, 
b) vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo ukončenia 

alebo premiestnenia výrobnej činnosti. 
6. Žiadateľ musí deklarovať, že pre každý vybraný projekt sa použije iba jeden zdroj 

financovania z EÚ alebo z národných zdrojov. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia.   
7. Žiadateľ musí predložiť poslednú ŽoP najneskôr do 3 rokov od podpísania zmluvy. 
8. Realizáciou projektov musí byť zabezpečená propagácia aktivít členov zväzu, resp. 

profesijného združenia. Preukazuje sa pri ŽoNFP a najmenej päť rokov po podpise 
Zmluvy. 

9. Žiadateľ, ktorý realizuje projekt v území MAS musí predložiť pri ŽoNFP potvrdenie od 
MAS, že aktivita na ktorú predkladá ŽoNFP nie je zahrnutá v opatreniach Integrovanej 
stratégie rozvoja územia.   

 
Kritéria pre uznateľnosť výdavkov 
Oprávnené výdavky pre časť A (s výnimkou obmedzení citovaných v rámci neoprávnených 
výdavkov pre časť A) 
1. investície do dlhodobého hmotného majetku; 
2. investície do dlhodobého nehmotného majetku; 
3. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).   
 
Oprávnené výdavky pre časť B (s výnimkou obmedzení citovaných v rámci neoprávnených 
výdavkov pre časť B) 
1. výdavky súvisiace s prípravou a tlačou propagačných materiálov; 
2. výdavky súvisiace s aktívnou účasťou prijímateľa podpory a jeho členov na zahraničných 

(v rámci EÚ) i domácich veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu; 
3. výdavky na vybudovanie informačných a komunikačných technológií; 
4. výdavky súvisiace so zabezpečením systému udeľovania Znaku kvality; 
5. vlastná práca (iba mzdy vrátane odvodov).   
 
Neoprávnené výdavky pre časť A 
1. výdavky vynaložené pred 1. januárom 2007. Stavebné investície so začiatkom realizácie 

pred 1. januárom 2007 (evidencia začatia stavebných prác v stavebnom denníku pred                  
1. januárom 2007); 

2. nákup použitého majetku;  
3. nákup karavanov a dopravných prostriedkov; 
4. nákup nehnuteľností; 
5. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá, dovozné prirážky a kurzové 

straty; 
6. daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v bode 3a) článku 71 nariadenia Rady 

(ES) č. 1698/2005, t. j. s výnimkou nenávratnej DPH, ak ju znáša zdaniteľná osoba; 
7. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu); 
8. vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny materiálu zakúpeného a 

použitého na oprávnenú investíciu realizovanú vlastnou prácou; 
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9. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a podobné poplatky; 
10. lízingové poplatky a koeficient navýšenia; 
11. nájomné poplatky; 
12. výdavky vynaložené v hotovosti s výnimkou vlastnej práce; 
13. poradenské a konzultačné služby; 
14. projektová dokumentácia;  
15. pri kempingovom ubytovaní výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu   

chatiek; 
16. výdavky na kúpu a zapožičiavanie športových, rekreačných a relaxačných potrieb. 
 
Neoprávnené výdavky pre časť B 
1. výdavky vynaložené pred 1. januárom 2007 (výdavky, dodacie listy a preberacie 

protokoly pred 1. januárom 2007); 
2. nákup použitého majetku;  
3. nákup dopravných prostriedkov; 
4. nákup nehnuteľností; 
5. refundovateľné, refundované alebo inak preplatené dane, clá, dovozné prirážky a kurzové 

straty; 
6. daň z pridanej hodnoty okrem prípadov uvedených v bode 3a) článku 71 nariadenia Rady 

(ES) č. 1698/2005, t. j. s výnimkou nenávratnej DPH, ak ju znáša zdaniteľná osoba; 
7. prevádzkové výdavky (napr. výdavky na opravy a údržbu); 
8. vlastná práca vyjadrená peňažnou hodnotou nad 30 % z ceny materiálu zakúpeného a 

použitého na oprávnenú investíciu realizovanú vlastnou prácou;  
9. bankové poplatky, úroky z dlhu, výdavky na záruku a podobné poplatky; 
10. lízingové poplatky a koeficient navýšenia; 
11. nájomné poplatky; 
12. poradenské a konzultačné služby; 
13. projektová dokumentácia; 
14. výdavky na účasť na zahraničnom veľtrhu, ktorá je v jednom kalendárnom roku tretia 

a ďalšia; 
15. výdavky na účasť na zahraničnom veľtrhu a výstave cestovného ruchu štvrtého a ďalšieho 

účastníka. 
 
Neoprávnené projekty pre časť A 
1.   projekty zamerané na sociálne služby a bytovú výstavbu; 
2. projekty, kde v mieste realizácie projektu je Miestna akčná skupina podporovaná 

z Programu rozvoja vidieka SR a predmetná aktivita je zahrnutá v opatreniach  
Integrovanej stratégie rozvoja územia MAS; 

3. projekty realizované v obciach nad 20 000 obyvateľov (neuplatňuje sa v prípade, ak 
v danom okrese je nezamestnanosť vyššia ako 20 %); 

4.  projekty zamerané na aktivity nesúvisiace s nízkokapacitným ubytovaním. 
 
Neoprávnené projekty pre časť B  
1. projekty zamerané na vlastnú komerčnú činnosť. 
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Bodovacie kritériá pre časť A 
P. č. Kritérium Body Poznámka 

1. 
 Žiadateľovi nebola doposiaľ 
v rámci PRV 2007 – 2013 schválená 
v danom opatrení žiadna ŽoNFP7

 

 10 

 

2. 

Projekt sa realizuje v okrese kde je 
nezamestnanosť8

– nad 5 % – do 6 % vrátane 
: 

– nad 6 % – do 7 % vrátane 
– nad 7 % – do 8 % vrátane 
– nad 8 % – do 9 % vrátane 
– nad 9 % – do 10 % vrátane 
– nad 10 % – do 11 % vrátane 
– nad 11 %  – do 12 % vrátane 
– nad 12 % – do 13 % vrátane 
– nad 13 % – do 14 % vrátane 
– nad 14 % – do 15 % vrátane 
–    nad 15 % – do 20 % vrátane 
–    nad 20 %     

 
 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 

 

3. 

Súčasťou projektu zameraného na 
ubytovacie služby je i poskytovanie 
ďalších relaxačných služieb (napr. 
gril, bazén, sauna) ak na uvedené 
činnosti žiadateľ plánuje minimálne 
10 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu a/alebo je projekt 
zameraný na plnenie prioritných 
cieľov PRV a MP SR  

20 

 

4. 

Projekt je umiestnený v obci 
s nasledovnou hustotou obyvateľov 
na km2

do 50   
: 

nad 50 – do 100  
nad 100 – do 1509

 

  

 
 

20 
15 
10 

 

5. Žiadateľ má v rodinnom dome   

                                                 
7Ak žiadateľ predložil v predchádzajúcich výberových kolách ŽoNFP a ešte mu neboli schválené (tzn. nebola 

platne uzatvorená zmluva medzi PPA a žiadateľom), ani vyradené, body sa pridelia iba v prípade vyradenia 
všetkých ŽoNFP, predložených v predchádzajúcich výberových kolách (po zaslaní oznámenia o vyradení 
žiadateľovi). V prípade neoprávnenosti prvej predloženej ŽoNFP budú body pridelené druhej predloženej 
ŽoNFP. Ak medzi PPA a žiadateľom bola uzatvorená zmluva a došlo k odstúpeniu od zmluvy alebo 
k ukončeniu zmluvy dohodou, žiadateľovi nebudú pridelené body za dané kritérium. 

8Vychádza sa z miery nezamestnanosti vypočítanej z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie. Údaje budú 
prevzaté z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny za posledný vyhodnotený kalendárny rok k 31. 12. pred 
dátumom prijatia ŽoNFP. Tabuľka miery nezamestnanosti za rok 2006 je zverejnená na internetovej stránke 
http//www.land.gov.sk alebo http//www.apa.sk.   

 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.  

9Vychádza sa z údajov zo Štatistického úradu SR – mestská a obecná štatistika za posledný spracovaný 
kalendárny rok. V prípade, že sa projekt realizuje vo viacerých obciach, body sa pridelia na základe hustoty 
obyvateľov na km2, vypočítanej aritmetickým priemerom údajov všetkých obcí, kde sa projekt realizuje.   

http://www.apa.sk/�
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ležiacom na parcele, kde sa realizuje 
projekt trvalé bydlisko:  
– nad 12 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych mesiacov 
– nad 24 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych mesiacov 

 
10 
 

20 

Spolu maximálne 100  
 
V prípade výnimočných nejasností o správnosti bodového hodnotenia, súladu s cieľmi PRV 
alebo pri rovnosti bodov budú tieto vyhodnotené komisiou zriadenou generálnym riaditeľom 
PPA a to s prihliadnutím najmä na: 
– podiel nezamestnanosti v regióne; 
– percento obyvateľstva žijúceho vo vidieckych obciach. 
 
Kritérum pre časť B  
ŽoNFP budú hodnotené podľa času podania až do vyčerpania uvoľnených finančných 
prostriedkov. 

 
Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ) pre časť A10

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného ruchu, v prípade žiadateľov 
podnikajúcich aj v oblasti poľnohospodárstva ich podiel ročných tržieb/príjmov 
z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch musí byť nižší ako 30 %. 

 

Ak žiadateľ vykazuje podiel tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby nižší ako 30 %, 
ale investícia zahŕňa viac ako 10 lôžok, môže o podporu požiadať z OP KaHR, ktorý je 
v gescii MH SR. 
 
Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ) pre časť B11

Právnické osoby združujúce subjekty pôsobiace v oblasti vidieckeho cestovného ruchu. 
 

 
Druh podpory pre časť A 
Druh podpory:               nenávratný finančný príspevok 
Spôsob financovania:     podielové financovanie (platba systémom refundácie) 
Typ investície:    zisková  
 
Druh podpory pre časť B 
Druh podpory:               nenávratný finančný príspevok 
Spôsob financovania:     plné financovanie (platba systémom refundácie) 
Typ investície:    nezisková  
 
Intenzita pomoci pre časť A 
Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov: 
– 50 % (37,5 % EÚ, 12,5 % SR) v oblastiach cieľa Konvergencia, pričom minimálne 50 % 

predstavujú vlastné zdroje; 
– 30 % (15 % z EÚ, 15 % SR) v Ostatných oblastiach, pričom minimálne 70 % predstavujú 

vlastné zdroje. 
 
                                                 
10Subjekty s právnou subjektivitou a oficiálne zaregistrovaným miestom podnikania na území Slovenskej 

republiky. 
11 Subjekty s právnou subjektivitou a oficiálne zaregistrovaným sídlom na území Slovenskej republiky. 
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Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 2 600 EUR a max. 200 000 EUR.  
Maximálna výška celkovej podpory de minimis, ktorú žiadateľ dostal počas troch 
predchádzajúcich rozpočtových rokov z akýchkoľvek verejných zdrojov (aj mimo PRV) 
nesmie presiahnuť 200 000 EUR, a to bez ohľadu na to v akej forme sa poskytla alebo či je 
poskytovaná čiastočne alebo úplne zo zdrojov Spoločenstva.  
 
Z celkového objemu plánovaných finančných prostriedkov na toto opatrenie je pre časť 
A. vyčlenených 95 %. 
 
Intenzita pomoci pre časť B 
Maximálna výška pomoci z celkových oprávnených výdavkov: 
– 100 % (75 % EÚ, 25 % SR) v oblastiach cieľa Konvergencia; 
– 100 % (50 % EÚ, 50 % SR) v Ostatných oblastiach. 
 
Výška oprávnených výdavkov na 1 projekt: min. 1 500 EUR a max. 80 000 EUR. 
 
Z celkového objemu plánovaných finančných prostriedkov na toto opatrenie je pre časť B 
vyčlenených 5 %. 
 
Demarkačné línie a kritériá s ostatnými finančnými nástrojmi EÚ 

Program rozvoja vidieka 
SR (EPFRV) 

Podpora vidieckeho cestovného ruchu, predovšetkým 
podporou nízkokapacitného ubytovania (do 10 lôžok), 
v prípade žiadateľov podnikajúcich v poľnohospodárstve 
ich podiel príjmov na celkových príjmoch musí byť nižší 
ako 30 %. 

OP Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast  
(EFRR) 

Podpora len projektov komplexných centier cestovného 
ruchu s celoročným využitím pre podnikateľské subjekty 
s podielom príjmov z poľnohospodárskej výroby 
na celkových príjmoch do 30 %. 

 
Demarkačné línie medzi opatreniami PRV v rámci osi 3 
Prekrývanie podpory medzi opatrením 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného 
ruchu a opatrením 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam je 
zamedzené odlišnými konečnými prijímateľmi (opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti 
vidieckeho cestovného ruchu – v prípade žiadateľov podnikajúcich v oblasti 
poľnohospodárstva ich podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na 
celkových tržbách/príjmoch musí byť nižší ako 30 % a opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom 
k nepoľnohospodárskym činnostiam – právnické a fyzické osoby podnikajúce v oblasti 
poľnohospodárstva, ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby 
na celkových tržbách/príjmoch predstavuje minimálne 30 %) a rozdielnymi kapacitami 
ubytovacích zariadení (opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného             
ruchu – do 10 lôžok a opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym 
činnostiam – nad 10 lôžok). 
 
Súlad s pravidlami o štátnej pomoci  
Opatrenie v časti A. je v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 1998/2006 o uplatňovaní 
článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES na pomoc de minimis.  
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