Grantové poradenstvo

PRIDÁVANIE HODNOTY DO
DO
POĽNOHOSPODÁRSKYCH
PRODUKTOV A PRODUKTOV
LESNÉHO HOSPODÁRSTVA
Názov programu
Program rozvoja vidieka
SR 2007-2013

Kód výzvy

Cieľom poskytnutia pomoci je Zlepšiť primárne spracovanie a
predajnosť produktov poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
podporou zlepšenia efektivity, spracovania obnoviteľných zdrojov
energie, podporou nových technológií a využitia nových trhov

2012/PRV/22

Dátum vyhlásenia a ukončenia
výzvy
Dátum vyhlásenia výzvy:
14.decembra 2012
Dátum predkladania ŽoNFP
od 22. apríla 2013
do 3. mája 2013

Disponibilná alokácia
Výzva pod schémou pomoci de
minimis 5.000.000,.000.000,- EUR

Finančné vymedzenie grantu na
projekt
Min. oprávnené výdavky na projekt
do 2.600,
2.600, - EUR
Max. oprávnené výdavky na projekt
do 400.000,
400.000 ,- EUR

KTO JE OPRÁVNENÝ
Prijímateľmi sú subjekty zo súkromného sektora - fyzické alebo právnické osoby:
a) obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:
súkromných vlastníkov a ich združení
obcí a ich združení
cirkvi,
po
za súkromný
cirkvi , ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať
b) poskytujúce služby v lesníctve a ťažbe dreva,
dreva , za predpokladu, že tieto služby poskytujú len
subjektom uvedeným v bode a)
Spomedzi firiem sú oprávnené podniky s počtom zamestnancov menším ako 10 a ročným
obratom, resp. ročnou bilančnou
bilančnou hodnotou nižšou ako 2 milióny
mi
EUR (mikropodniky)
Výzva je určená len pre spracovateľov lesných produktov.
V rámci tejto schémy je možné poskytnúť pomoc na podporu na celé územie SR.
SR

Prijímateľ sa musí zaviazať, že investícia zostane zachovaná v regióne prijímajúcom
pomoc najmenej počas piatich rokov po podpísaní zmluvy o poskytnutí NFP.

Prijímateľ musí preukázať vlastníctvo, resp. iný právny vzťah oprávňujúci užívať predmet
projektu pretrvávajúci najmenej šesť rokov po predložení ŽoNFP

OPRÁVNENÉ PROJEKTY
Medzi oprávnené činnosti v rámci tejto výzvy patria:

Intenzita pomoci z celkových
oprávnených výdavkov:
Západná (mimo BBSK), Stredné
a Východné SR:
50 %
Bratiskavský kraj:
40%

Oprávnené miesto realizácie
projektu
Celé územie SR

Dĺžka realizácie projektu
Dĺžka realizácie projektu nie je
obmedzaná, avšak práce na
projekte musi byť ukončené
najneskôr do 30.04.2015

Vyhlasovateľ výziev
Pôdohospodárska platobná
agentúra

Vypracovala
Vypracoval a

Veronika Baričová
Senior konzultant
T
+421 911 107 306
M veronika.baricova@centire.com

výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov výrobných prevádzok vrátane prístupových
ciest
obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia strojov a technológií na prvotné spracovanie
surového dreva, t.j. na činnosti pred priemyselným spracovaním dreva
spracovanie nedrevných lesných produktov (napr. zariadenia na sušenie lesných bylín,
zariadenia na pozberové spracovanie lesných plodov a pod.)
spracovanie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie (s výnimkou vodnej, veternej
a solárnej energie)
obstaranie strojov a zariadení na výrobu biomasy (v sektore lesného hospodárstva)

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY
Oprávnenými výdavkami sú výdavky vynaložené v súvislosti s realizáciou projektu v oprávnenom
období, ktoré predstavujú:
investície do dlhodobého hmotného majetku
investície do dlhodobého nehmotného majetku
Výnimku tvoria výdavky:
vynaložené pred dátumom predloženia ŽoNFP, ktorých obstarávanie bolo začaté pred
vyhlásením tejto výzvy ako aj výdavky vynaložené napr. na:
 nákup použitého majetku
 nákup osobných a nákladných vozidiel
 nákup nehnuteľností
 priemyselné spracovanie dreva
 projektovú dokumentáciu
 poradenské a konzultačné služby
 prevádzku (napr. výdavky na údržbu)

spracovateľské poplatky, poistné a ostatné výdavky spojené s obstaraním investície
formou splátkového predaja

ČO VÁM PONÚKAME?
Ponúkame Vám naše služby z oblasti grantového poradenstva:
Vyhotovíme kompletnú žiadosť pripravenú na odovzdanie aj s povinnými prílohami (opis
projektu, rozpočet a nákladovo-výnosová analýza),
Zabezpečíme pre Vás celý projektový cyklus, alebo iba jeho určitú časť podľa Vašich
potrieb.
potrieb
Chcete zistiť prečo je konkurencia pred Vami a ktorú oblasť potrebujete zlepšiť, aby bola Vaša
firma efektívnejšia
efektívnej šia?
šia Využite aj naše služby v oblasti manažérskeho poradenstva:
Zistíme možné príčiny problémov a taktiež zdroje vašej konkurenčnej výhody,
výhody
Zoptimalizujeme náklady a procesy Vašej firmy a odmeriame jej výkonnosť, prevedieme
finančnú analýzu, alebo zavedieme modely riadenia kvality,
Jednoducho navrhneme plán implementácie zmien, ktoré prinášajú pre prax konkrétne
výsledky.

<Citat>

