
 

 

                       

 

Oznámenie o vyhlásení dvoch Výziev na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

MAS Záhorie, o.z. oznamuje potenciálnym žiadateľom, že vyhlásila: 

A) Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do 

poľnohospodárskych podnikov 

B) Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na 

spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov 

 

A) Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do 

poľnohospodárskych podnikov 

Oficiálne znenie výzvy je uverejnené v systéme ITMS2014+, https://www.itms2014.sk/vyzva?id=634b5677-64a1-409d-8617-f97c3f362a2a 

Výzva je taktiež uverejnená na www.maszahorie.eu v časti Výzvy PRV/Výzva 4.1 

Oprávnení žiadatelia: fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe (družstvo, SHR, a.s., s r.o. .......) 

Termín uzatvorenia výzvy: 10. 4. 2020 

Maximálna celková miera podpory z oprávnených výdavkov: 50% 

Maximálna výška podpory: 100 000€ 

Oprávnené výdavky: 

a) výstavba, obstaranie (vrátane leasingu) alebo zlepšenie nehnuteľného majetku, 

b) kúpa alebo kúpa na leasing nových strojov a zariadení do výšky ich trhovej hodnoty, 

c) všeobecné náklady súvisiace s výdavkami uvedenými v bode a) a v bode b) ako sú poplatky architektom, inžinierom a konzultantom, poplatky 

za poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti.  

d) nehmotné investície ako obstaranie alebo vývoj počítačového softvéru, získanie patentov, licencií, autorských práv a obchodných značiek 
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B) Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na 

spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov 

Oficiálne znenie výzvy je uverejnené v systéme ITMS2014+, https://www.itms2014.sk/vyzva?id=d777882b-c3ec-40d5-b556-fe0860694e0f 

Výzva je taktiež uverejnená na www.maszahorie.eu v časti  Výzvy PRV/Výzva 4.2 

Oprávnení žiadatelia:  

Oprávnenými žiadateľmi (konečnými prijímateľmi) môžu byť podniky v zmysle čl. 107 ZFEÚ t.j. subjekty, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť 

bez ohľadu na ich právny status a spôsob financovania, ktoré sú:   

1. fyzickými a právnickými osobami podnikajúcimi v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej 

výroby (s výnimkou rybích produktov);  

2. fyzickými a právnickými osobami podnikajúcimi v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, ako aj spracovania vlastnej produkcie.  

Oprávnenými žiadateľmi sú mikropodniky, malé, stredné a veľké podniky (v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014). 

Termín uzatvorenia výzvy: 7. 5. 2020 

Maximálna celková miera podpory z oprávnených výdavkov: 50% 

Maximálna výška podpory: 100 000€ 

Oprávnené výdavky: 

a) výstavba, obstaranie (vrátane leasingu) alebo zlepšenie nehnuteľného majetku, 

b) kúpa alebo kúpa na leasing nových strojov a zariadení do výšky ich trhovej hodnoty, 

c) všeobecné náklady súvisiace s výdavkami uvedenými v bode a) a v bode b) ako sú poplatky architektom, inžinierom a konzultantom, poplatky 

za poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti.  

d) nehmotné investície ako obstaranie alebo vývoj počítačového softvéru, získanie patentov, licencií, autorských práv a obchodných značiek 

 

V prípade otázok môžete kontaktovať Kanceláriu MAS Záhorie, o.z.: 

• osobne na adrese Štefánikova 699, Senica 

• emailom na manazer@maszahorie.eu 

• telefonicky na 0902 654 181 
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