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Podopatrenie: 1.2 Podpora demonštračných aktivít a informačných akcii 

Identifikačné údaje žiadateľa 

Obchodné meno  

Sídlo  

IČO  

DIČ  

Štatutárny zástupca  

Telefón  

e-mail  

PROJEKT REALIZÁCIE1 
1. Ciele projektu 

 

2. Predmet projektu 

 

3. Personálna štruktúra (projektový garant, organizačný garant, finančný garant, administrátor 

 

4. Zameranie akcie alebo aktivity, jeho obsah, rozsah, metódy, postupy 

  

5.  Súlad s cieľmi Programu rozvoja  vidieka SR RV SR 2014 - 2020  

  

6. História žiadateľa 

6.1 počet mesiacov/rokov v poskytovaní poradenstva, vzdelávania alebo zberu informácií v oblasti 
poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva, rozvoja vidieka, životného prostredia 

 

6.2 skúsenosti s organizáciou vzdelávania v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva, rozvoja vidieka 
- príklady dobrej praxe s realizáciou vzdelávania a referencie 

 

6.3 technické a materiálne zabezpečenie vzdelávania (popis priestorových kapacít a materiálno-technického 
vybavenia potrebného pre predmetnú vzdelávaciu aktivitu v členení na vlastné zabezpečenie, ktorým 
poskytovateľ disponuje a obstarané, ktoré poskytovateľ zabezpečí dodávateľsky) 

 

7. Lektorské zabezpečenie 

7.1. dosiahnutý stupeň vzdelania lektorov a jeho zameranie 

 

7.2 počet rokov praxe lektorov v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva, rozvoja vidieka, životného 
prostredia  

 

7.3 preukázateľná lektorská spôsobilosť v zmysle  zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov  

 

8. Tematický plán vzdelávacej aktivity a časový harmonogram jej realizácie 

8.1. prezenčná forma vzdelávania 

 

8.2 percentuálne vyčíslenie praktických cvičení (praktického výcviku, ukážok, demonštrácií, exkurzií a pod. 
vrátane lektorov) z časového harmonogramu 

 

8.3 zameranie žiadosti na inovácie, zavádzanie vedecky podložených, inovatívnych postupov výroby a/alebo 
spracovania do praxe (inovatívny postup musí vychádzať z výsledkov výskumu v poľnohospodárstve, 
potravinárstve, lesníctve alebo rozvoji vidieka - popis a percentuálne vyčíslenie z časového harmonogramu) 

 

9. Ďalší Ppopis ostatných podmienok poskytnutia príspevku a/alebo v zmysle kritérií na výber projektov 
stanovených MAS vo výzve na predkladanie  žiadosti o NFP2 

                                                 
1 žiadateľ spolu s ŽoNFP ako samostatnú prílohu predkladá Projekt realizácie - štruktúrovaný dokument v písomnej podobe, ktorého cieľom je podrobne opísať 
projekt, jeho ciele, výhody, komplexnosť a spôsob realizácie s cieľom dosiahnuť zlepšenie pôvodného stavu v oblasti spadajúcej pod niektorú z priorít 
definovaných v PRV SR 2014 – 2020. V prípade potreby môže žiadateľ popísať skutočnosti aj nad rámec povinných údajov resp. príloh na preukázanie 
skutočností v rozsahu minimálne 5 a maximálne 15 strán. Žiadateľ vypĺňa len relevantné časti v zmysle  kritérií na výber projektov stanovených MAS, resp. 
podmienok poskytnutia príspevku v zmysle výzvy. 
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2 Žiadateľ každú podmienku poskytnutia príspevku a/alebo kritérium na výber projektov stanovených MAS vo výzve na predkladanie  žiadosti o NFP uvedie 
v samostatnom riadku. Počet riadkov je možné podľa potreby doplniť. 
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Podopatrenie: 1.3 Podpora na krátkodobé výmeny v rámci riadenia poľnohospodárskych 
podnikov a obhospodarovania lesov, ako aj na návštevy poľnohospodárskych  a lesných 

podnikov 
Identifikačné údaje žiadateľa 

Obchodné meno  

Sídlo  

IČO  

DIČ  

Štatutárny zástupca  

Telefón  

e-mail  

PROJEKT REALIZÁCIE3 
1. Ciele projektu 

 

2. Predmet projektu 

 

3. Personálna štruktúra (projektový garant, organizačný garant, finančný garant, administrátor 

 

4.  Zameranie akcie alebo aktivity, jeho obsah, rozsah, metódy, postupy 

  

5.  Súlad s cieľmi Programu rozvoja  vidieka SR RV SR 2014 - 2020 

  

6. História žiadateľa 

6.1 počet mesiacov/rokov v poskytovaní poradenstva, vzdelávania alebo zberu informácií v oblasti 
poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva, rozvoja vidieka, životného prostredia 

 

7. Lektorské zabezpečenie 

7.1. dosiahnutý stupeň vzdelania lektorov a jeho zameranie 

 

7.2 počet rokov praxe lektorov v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva, rozvoja vidieka, 
životného prostredia  

 

8. Tematický plán zamerania krátkodobého výmenného pobytu a študijnej cesty vrátane časového 
harmonogramu realizácie 

  

9. Zameranie na cieľovú skupiny (účastníci) – popis cieľovej skupiny    

 

10. Zameranie žiadosti na inovácie, trvalo udržateľné poľnohospodárske a lesnícke metódy a/alebo technológie, 
diverzifikáciu poľnohospodárskeho podniku, poľnohospodárske podniky zapojené do krátkych 
dodávateľských reťazcov, rozvoj nových podnikateľských príležitostí a nových technológií, ako aj na zvýšenie 
odolnosti lesov - popis) 

 
11. Popis ostatných podmienok poskytnutia príspevku a/alebo kritérií na výber projektov stanovených MAS vo 

výzve na predkladanie  žiadosti o NFP4 Ďalší popis v zmysle kritérií na výber projektov stanovených MAS 

 

 

 

 

 

                                                 
3 žiadateľ spolu s ŽoNFP ako samostatnú prílohu predkladá Projekt realizácie - štruktúrovaný dokument v písomnej podobe, ktorého cieľom je podrobne opísať 
projekt, jeho ciele, výhody, komplexnosť a spôsob realizácie s cieľom dosiahnuť zlepšenie pôvodného stavu v oblasti spadajúcej pod niektorú z priorít 
definovaných v PRV SR 2014 – 2020. V prípade potreby môže žiadateľ popísať skutočnosti aj nad rámec povinných údajov resp. príloh na preukázanie 
skutočností v rozsahu minimálne 5 a maximálne 15 strán. Žiadateľ vypĺňa len relevantné časti v zmysle  kritérií na výber projektov stanovených MAS, resp. 
podmienok poskytnutia príspevku v zmysle výzvy. 
4 Žiadateľ každú podmienku poskytnutia príspevku a/alebo kritérium na výber projektov stanovených MAS vo výzve na predkladanie  žiadosti o NFP uvedie 
v samostatnom riadku. Počet riadkov je možné podľa potreby doplniť. 
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Podopatrenie 4.1  Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov 

Identifikačné údaje žiadateľa 

Obchodné meno  

Sídlo  

IČO  

DIČ  

Štatutárny zástupca  

Telefón  

e-mail  

PROJEKT REALIZÁCIE5 

1. Cieľ/účel, resp. zameranie projektu 

 

2. Popis súčasného a požadovaného stavu 

 

3. Popis spôsobu realizácie 

 

4. Odôvodnenie investície a jej vplyv na vstupný aj výstupný produkt v prílohe I ZFEÚ  

 

5. Popis ako projekt prispieva k hlavným cieľom PRV na základe analýzy potrieb  

 

6. Popis ako projekt prispieva k zníženiu skleníkových plynov  
(len pre oblasť Zníženie záťaže na životné prostredie vrátane technológii na znižovanie emisií skleníkových 
plynov, pokiaľ sa uplatňujú body) 

 

7. Popis a odôvodnenie v rámci biomasy  
(biomasa, založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín, investície súvisiace s 
energetickým využitím biomasy v spojitosti s investíciami v ostatných oblastiach, pokiaľ sa uplatňujú body) 

 

8. Popis a odôvodnenie tepla   
(biomasa, založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín, investície súvisiace s 
energetickým využitím biomasy v spojitosti s investíciami v ostatných oblastiach, pokiaľ sa uplatňujú body) 

 

9. V prípade investícií do strojov, technológií, príslušenstva a náradia doplniť presný kód podľa prílohy 7B; V 
prípade investícií do komodít v špeciálnej rastlinnej výroby – uveďte presný kód komodity podľa prílohy 9B; V 
prípade investícií na založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín – doplniť 
presný kód podľa prílohy 10B 

 

V rámci oblasti (okrem závlah) s výškou deklarovaných oprávnených výdavkov nad úrovňou 60 % maximálnych 
oprávnených výdavkov pre podopatrenie) navyše  projekt realizácie  obsahuje (ak relevantné v zmysle kritérií na 
výber projektov stanovených MAS): 

10. Rozpočet s dôrazom na efektívnosť a hospodárnosť  

 

11. Prínosy realizácie projektu na žiadateľa a na okolie 

 

12. Popis administratívnej a prevádzkovej kapacity žiadateľa 

 

13. Prepojenie na ekonomický rozvoj, zamestnanosť, životné prostredie a pod., ak sa uplatňuje udržateľnosť 
a multiplikačný efekt  

 

                                                 
5 žiadateľ spolu s ŽoNFP ako samostatnú prílohu predkladá Projekt realizácie - štruktúrovaný dokument v písomnej podobe, ktorého cieľom je podrobne opísať 
projekt, jeho ciele, výhody, komplexnosť a spôsob realizácie s cieľom dosiahnuť zlepšenie pôvodného stavu v oblasti spadajúcej pod niektorú z priorít 
definovaných v PRV SR 2014 – 2020. V prípade potreby môže žiadateľ popísať skutočnosti aj nad rámec povinných údajov resp. príloh na preukázanie 
skutočností v rozsahu minimálne 5 a maximálne 15 strán. Žiadateľ vypĺňa len relevantné časti v zmysle  kritérií na výber projektov stanovených MAS, resp. 
podmienok poskytnutia príspevku v zmysle výzvy. 
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14. Popis ostatných podmienok poskytnutia príspevku a/alebo kritérií na výber projektov stanovených MAS vo 
výzve na predkladanie  žiadosti o NFP6 Ďalší popis v zmysle kritérií na výber projektov stanovených MAS 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                 
6 Žiadateľ každú podmienku poskytnutia príspevku a/alebo kritérium na výber projektov stanovených MAS vo výzve na predkladanie  žiadosti o  NFP uvedie 
v samostatnom riadku. Počet riadkov je možné podľa potreby doplniť. 



Príloha č. 2B 

 

  
 

 

Podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov 
OBLASŤ ZAVLAŽOVANIE 

Identifikačné údaje žiadateľa 

Obchodné meno  

Sídlo  

IČO  

DIČ  

Štatutárny zástupca  

Telefón  

e-mail  

PROJEKT REALIZÁCIE7 
1. Cieľ/účel, resp. zameranie projektu 

 

2. Popis súčasného a požadovaného stavu 

 

3. Popis spôsobu realizácie 

 

4. Rozpočet s dôrazom na efektívnosť a hospodárnosť 

 

5. Prínosy realizácie projektu na žiadateľa a na okolie 

 

6. Popis administratívnej a prevádzkovej kapacity žiadateľa  

 

7. Prepojenie na ekonomický rozvoj, zamestnanosť, životné prostredie a pod.  

 

8. Popis prínosu kolektívnej investície oproti samostatným projektom (ak je relevantné) 

 

9. Výpočet percentuálnej úspory vody, v prípade modernizácie existujúceho zavlažovacieho systému 

 

10. Výpočet nákladov na 1 ha zavlažiteľnej plochy 

 

11. Rozpis oprávnených výdavkov  

 

12. Popis ostatných podmienok poskytnutia príspevku a/alebo kritérií na výber projektov stanovených MAS vo 
výzve na predkladanie  žiadosti o NFP8 Ďalší popis v zmysle kritérií na výber projektov stanovených MAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
7 žiadateľ spolu s ŽoNFP ako samostatnú prílohu predkladá Projekt realizácie - štruktúrovaný dokument v písomnej podobe, ktorého cieľom je podrobne opísať 
projekt, jeho ciele, výhody, komplexnosť a spôsob realizácie s cieľom dosiahnuť zlepšenie pôvodného stavu v oblasti spadajúcej pod niektorú z priorít 
definovaných v PRV SR 2014 – 2020. V prípade potreby môže žiadateľ popísať skutočnosti aj nad rámec povinných údajov resp. príloh na preukázanie 
skutočností v rozsahu minimálne 5 a maximálne 15 strán. Žiadateľ vypĺňa len relevantné časti v zmysle kritérií na výber projektov stanovených MAS, resp. 
podmienok poskytnutia príspevku v zmysle výzvy. 
8 Žiadateľ každú podmienku poskytnutia príspevku a/alebo kritérium na výber projektov stanovených MAS vo výzve na predkladanie  žiadosti o NFP uvedie 
v samostatnom riadku. Počet riadkov je možné podľa potreby doplniť. 
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Podopatrenie: 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj 

poľnohospodárskych výrobkov 

Identifikačné údaje žiadateľa 

Obchodné meno  

Sídlo  

IČO  

DIČ  

Štatutárny zástupca  

Telefón  

e-mail  

PROJEKT REALIZÁCIE9 
1. Cieľ/účel, resp. zameranie projektu 

 

2. Popis súčasného a požadovaného stavu 

 

3. Popis spôsobu realizácie 

 

4. Popis zvýšenia pracovných miest, ak sa žiadateľ realizáciou projektu zaviaže zvýšiť počet pracovných miest  

 

5. Popis ako projekt prispieva k hlavným cieľom PRV SR 2014 - 2020 na základe analýzy potrieb (kvalita výrobkov, 
miestne špeciality, regionálne výrobky) 

 

6. Popis absolvovania praxe študentov, v prípade umožnenia realizácie praxe  

 

7. Značka kvality SK, iný certifikát kvality alebo iné chránené označenie pôvodu  

 

8. Inovatívne technológie, zvýšenie produkcie, zvýšenie kvality produkcie 

 

9. Ciele Koncepcie rozvoja potravinárskeho priemyslu 2014 – 2020, resp. Koncepcie poľnohospodárstva 

 

10. Popis ak je žiadateľ registrovaný v ekológii min. 50 VDJ ( vrátane výpočtu ) alebo 5 ha špeciálnych plodín a 
liečivých rastlín resp. spracúva výhradne uvedené produkty pestované resp. vyrobené v ekológii a previazanie 
na samotný projekt 

 

11.  Popis a spôsob rozdelenia investície v prípade, že žiadosť zahŕňa aj investície v rámci Prílohy I ZFEÚ aj 
investície mimo prílohy I. ZFEU resp. žiadateľ pôsobí vo viacerých regiónoch resp. krajoch s rozdielnou mierou 
financovania (ak je v prílohe I ZFEÚ kód vstupu aj kód výstupu) 

 

12. Popis ostatných podmienok poskytnutia príspevku a/alebo kritérií na výber projektov stanovených MAS vo 
výzve na predkladanie  žiadosti o NFP10 Ďalší popis v zmysle kritérií na výber projektov stanovených MAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 žiadateľ spolu s ŽoNFP ako samostatnú prílohu predkladá Projekt realizácie - štruktúrovaný dokument v písomnej podobe, ktorého cieľom je podrobne opísať 
projekt, jeho ciele, výhody, komplexnosť a spôsob realizácie s cieľom dosiahnuť zlepšenie pôvodného stavu v oblasti spadajúcej pod niektorú z priorít 
definovaných v PRV SR 2014 – 2020. V prípade potreby môže žiadateľ popísať skutočnosti aj nad rámec povinných údajov resp. príloh na preukázanie 
skutočností v rozsahu minimálne 5 a maximálne 15 strán. Žiadateľ vypĺňa len relevantné časti v zmysle  kritérií na výber projektov stanovených MAS, resp. 
podmienok poskytnutia príspevku v zmysle výzvy. 
10 Žiadateľ každú podmienku poskytnutia príspevku a/alebo kritérium na výber projektov stanovených MAS vo výzve na predkladanie  žiadosti o NFP uvedie 
v samostatnom riadku. Počet riadkov je možné podľa potreby doplniť. 
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Podopatrenie: 6.4.  Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych 

činností 

Identifikačné údaje žiadateľa 

Obchodné meno  

Sídlo  

IČO  

DIČ  

Štatutárny zástupca  

Telefón  

e-mail  

PROJEKT REALIZÁCIE11 
1. Cieľ/účel, resp. zameranie projektu 

 

2. Popis súčasného a požadovaného stavu 

 

3. Popis spôsobu realizácie 

 

4. Prínosy realizácie projektu na žiadateľa a na okolie 

 

5. Rozpočet s dôrazom na efektívnosť a hospodárnosť 

 

6. Popis administratívnej a prevádzkovej kapacity žiadateľa  

 

7. Spôsob riešenia prístupu marginalizovaných skupín (ak je relevantné) 

 

8. Spôsob rozšírenia kapacity existujúceho podniku  
- z dôvodu ďalšej investície a výpočet veľkosti rozšírenia (ak je relevantné)  

 

9. Prepojenie na ekonomický rozvoj, zamestnanosť, životné prostredie a pod. 

 

10. Prepojenosť na vlastnú poľnohospodársku, lesnícku činnosť resp. činnosť v oblasti akvakultúry (ak je 
relevantné) 

 

11. Popis výpočtu výrobnej kapacity zariadení na výrobu tepelnej a/alebo elektrickej energie  
(ak je relevantné) Popis výpočtu výrobnej kapacity zariadení na výrobu tepelnej a/alebo elektrickej energie z 
obnoviteľných zdrojov energie ako presahuje kombinovanú priemernú ročnú spotrebu tepelnej energie a 
elektrickej energie v danom podniku vrátane domácnosti (ak je relevantné, platí len pre OZE ) 

 

12. Popis výpočtu, ak sa spracováva biomasa s väčším podielom vlastného odpadu ako 50%   
(ak je relevantné, platí len pri OZE) Popis výpočtu výrobnej kapacity zariadení na výrobu tepelnej a/alebo 
elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie ako presahuje kombinovanú priemernú ročnú spotrebu 
tepelnej energie a elektrickej energie v danom podniku vrátane domácnosti  

 

13. Zelená infraštruktúra (ak je relevantné) 

 

14. Spôsob zabezpečenia udržateľnosti projektu 

 

12. Popis ostatných podmienok poskytnutia príspevku a/alebo kritérií na výber projektov stanovených MAS vo 
výzve na predkladanie  žiadosti o NFP12 Ďalší popis v zmysle kritérií na výber projektov stanovených MAS 

                                                 
11 žiadateľ spolu s ŽoNFP ako samostatnú prílohu predkladá Projekt realizácie - štruktúrovaný dokument v písomnej podobe, ktorého cieľom je podrobne opísať 
projekt, jeho ciele, výhody, komplexnosť a spôsob realizácie s cieľom dosiahnuť zlepšenie pôvodného stavu v oblasti spadajúcej pod niektorú z priorít 
definovaných v PRV SR 2014 – 2020. V prípade potreby môže žiadateľ popísať skutočnosti aj nad rámec povinných údajov resp. príloh na preukázanie 
skutočností v rozsahu minimálne 5 a maximálne 15 strán. Žiadateľ vypĺňa len relevantné časti v zmysle kritérií na výber projektov stanovených MAS, resp. 
podmienok poskytnutia príspevku v zmysle výzvy. 
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12 Žiadateľ každú podmienku poskytnutia príspevku a/alebo kritérium na výber projektov stanovených MAS vo výzve na predkladanie  žiadosti o  NFP uvedie 
v samostatnom riadku. Počet riadkov je možné podľa potreby doplniť. 
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Podopatrenie: 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  
Identifikačné údaje žiadateľa 

Obchodné meno  

Sídlo  

IČO  

DIČ  

Štatutárny zástupca  

Telefón  

e-mail  

PROJEKT REALIZÁCIE13 
1. Cieľ/účel, resp. zameranie projektu 

 

2. Popis súčasného a požadovaného stavu 

 

3. Popis spôsobu realizácie 

 

4. Prínosy realizácie projektu na žiadateľa a na okolie 

 

5. Rozpočet s dôrazom na efektívnosť a hospodárnosť, spôsob výpočtu nákladov na obyvateľa, výpočet 
vidieckosti  

 

6. Spôsob riešenia prístupu marginalizovaných skupín (ak je relevantné) 

 

7. Popis prepojenia na ekonomický rozvoj, zamestnanosť, životné prostredie a pod. (ak je relevantné) 

 

8. Popis využitia zelenej infraštruktúry (ak je relevantné) 

 

9. Spôsob zabezpečenia udržateľnosti projektu 

 

10. Popis súladu investície s plánmi rozvoja obcí a ich základnými službami a s akoukoľvek stratégiou miestneho 
rozvoja a s miestnou agendou 21, resp. s inými plánmi a rozvojovými dokumentami 

 

11. Popis  ako investícia prispieva k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti 

 

12. Popis uplatňovania sociálneho  aspektu  

 

13. Popis administratívnej a prevádzkovej  kapacity 

 

14. Popis ostatných podmienok poskytnutia príspevku a/alebo kritérií na výber projektov stanovených MAS vo 
výzve na predkladanie  žiadosti o NFP14 Ďalší popis v zmysle kritérií na výber projektov stanovených MAS 

 

 

 

 

 

  

                                                 
13 žiadateľ spolu s ŽoNFP ako samostatnú prílohu predkladá Projekt realizácie - štruktúrovaný dokument v písomnej podobe, ktorého cieľom je podrobne opísať 
projekt, jeho ciele, výhody, komplexnosť a spôsob realizácie s cieľom dosiahnuť zlepšenie pôvodného stavu v oblasti spadajúcej pod niektorú z priorít 
definovaných v PRV SR 2014 – 2020. V prípade potreby môže žiadateľ popísať skutočnosti aj nad rámec povinných údajov resp. príloh na preukázanie 
skutočností v rozsahu minimálne 5 a maximálne 15 strán. Žiadateľ vypĺňa len relevantné časti v zmysle  kritérií na výber projektov stanovených MAS, resp. 
podmienok poskytnutia príspevku v zmysle výzvy. 
14 Žiadateľ každú podmienku poskytnutia príspevku a/alebo kritérium na výber projektov stanovených MAS vo výzve na predkladanie  žiadosti o NFP uvedie 
v samostatnom riadku. Počet riadkov je možné podľa potreby doplniť. 



Príloha č. 2B 

 

  
 

Podopatrenie: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a 

súvisiacej infraštruktúry 
Identifikačné údaje žiadateľa 

Obchodné meno  

Sídlo  

IČO  

DIČ  

Štatutárny zástupca  

Telefón  

e-mail  

PROJEKT REALIZÁCIE15 
1. Cieľ/účel, resp. zameranie projektu 

 

2. Popis súčasného a požadovaného stavu 

 

3. Popis spôsobu realizácie 

 

4. Prínosy realizácie projektu na žiadateľa a na okolie 

 

5. Rozpočet s dôrazom na efektívnosť a hospodárnosť, spôsob výpočtu nákladov na obyvateľa, výpočet 
vidieckosti  

 

6. Spôsob riešenia prístupu marginalizovaných skupín (ak je relevantné) 

 

7. Popis prepojenia na ekonomický rozvoj, zamestnanosť, životné prostredie a pod. (ak je relevantné) 

 

8. Popis využitia zelenej infraštruktúry (ak je relevantné) 

 

9. Spôsob zabezpečenia udržateľnosti projektu 

 

10. Popis súladu investície s plánmi rozvoja obcí a ich základnými službami a s akoukoľvek stratégiou miestneho 
rozvoja a s miestnou agendou 21, resp. s inými plánmi a rozvojovými dokumentami 

 

11. Popis  ako investícia prispieva k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti 

 

12. Popis uplatňovania sociálneho  aspektu  

 

13. Popis administratívnej a prevádzkovej kapacity žiadateľa  

 

14. Popis ostatných podmienok poskytnutia príspevku a/alebo kritérií na výber projektov stanovených MAS vo 
výzve na predkladanie  žiadosti o NFP16 Ďalší popis v zmysle kritérií na výber projektov stanovených MAS 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
15 žiadateľ spolu s ŽoNFP ako samostatnú prílohu predkladá Projekt realizácie - štruktúrovaný dokument v písomnej podobe, ktorého cieľom je podrobne opísať 
projekt, jeho ciele, výhody, komplexnosť a spôsob realizácie s cieľom dosiahnuť zlepšenie pôvodného stavu v oblasti spadajúcej pod niektorú z priorít 
definovaných v PRV SR 2014 – 2020. V prípade potreby môže žiadateľ popísať skutočnosti aj nad rámec povinných údajov resp. príloh na preukázanie 
skutočností v rozsahu minimálne 5 a maximálne 15 strán. Žiadateľ vypĺňa len relevantné časti v zmysle kritérií na výber projektov stanovených MAS, resp. 
podmienok poskytnutia príspevku v zmysle výzvy. 
16 Žiadateľ každú podmienku poskytnutia príspevku a/alebo kritérium na výber projektov stanovených MAS vo výzve na predkladanie  žiadosti o  NFP uvedie 
v samostatnom riadku. Počet riadkov je možné podľa potreby doplniť. 



Príloha č. 2B 

 

  
 

 

Podopatrenie: 7.5  Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a 
do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie 

Identifikačné údaje žiadateľa 

Obchodné meno  

Sídlo  

IČO  

DIČ  

Štatutárny zástupca  

Telefón  

e-mail  

PROJEKT REALIZÁCIE17 
1. Cieľ/účel, resp. zameranie projektu 

 

2. Popis súčasného a požadovaného stavu 

 

3. Popis spôsobu realizácie 

 

4. Prínosy realizácie projektu na žiadateľa a na okolie 

 

5. Rozpočet s dôrazom na efektívnosť a hospodárnosť, spôsob výpočtu nákladov na obyvateľa, výpočet 
vidieckosti  

 

6. Spôsob riešenia prístupu marginalizovaných skupín (ak je relevantné) 

 

7. Popis prepojenia na ekonomický rozvoj, zamestnanosť, životné prostredie a pod. ((ak je relevantné) 

 

8. Popis využitia zelenej infraštruktúry (ak je relevantné) 

 

9. Spôsob zabezpečenia udržateľnosti projektu 

 

10. Popis súladu investície s plánmi rozvoja obcí a ich základnými službami a s akoukoľvek stratégiou miestneho 
rozvoja a s miestnou agendou 21, resp. s inými plánmi a rozvojovými dokumentami 

 

11. Popis  ako investícia prispieva k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti 

 

12. Popis uplatňovania sociálneho  aspektu  

 

13. Popis administratívnej a prevádzkovej kapacity žiadateľa  

 

14. Popis ostatných podmienok poskytnutia príspevku a/alebo kritérií na výber projektov stanovených MAS vo 
výzve na predkladanie  žiadosti o NFP18 Ďalší popis v zmysle kritérií na výber projektov stanovených MAS 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 žiadateľ spolu s ŽoNFP ako samostatnú prílohu predkladá Projekt realizácie - štruktúrovaný dokument v písomnej podobe, ktorého cieľom je podrobne opísať 
projekt, jeho ciele, výhody, komplexnosť a spôsob realizácie s cieľom dosiahnuť zlepšenie pôvodného stavu v oblasti spadajúcej pod niektorú z priorít 
definovaných v PRV SR 2014 – 2020. V prípade potreby môže žiadateľ popísať skutočnosti aj nad rámec povinných údajov resp. príloh na preukázanie 
skutočností v rozsahu minimálne 5 a maximálne 15 strán. Žiadateľ vypĺňa len relevantné časti v zmysle kritérií na výber projektov stanovených MAS, resp. 
podmienok poskytnutia príspevku v zmysle výzvy. 
18 Žiadateľ každú podmienku poskytnutia príspevku a/alebo kritérium na výber projektov stanovených MAS vo výzve na predkladanie  žiadosti o NFP uvedie 
v samostatnom riadku. Počet riadkov je možné podľa potreby doplniť. 



Príloha č. 2B 

 

  
 

Podopatrenie: 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 sociálno-ekonomických hľadísk, ako aj opatrení 
v oblasti environmentálnej osvety 

Identifikačné údaje žiadateľa 

Obchodné meno  

Sídlo  

IČO  

DIČ  

Štatutárny zástupca  

Telefón  

e-mail  

PROJEKT REALIZÁCIE19 
1. Cieľ/účel, resp. zameranie projektu 

 

2. Popis súčasného a požadovaného stavu 

 

3. Popis spôsobu realizácie 

 

4. Prínosy realizácie projektu na žiadateľa a na okolie 

 

5. Rozpočet s dôrazom na efektívnosť a hospodárnosť, spôsob výpočtu nákladov na obyvateľa, výpočet 
vidieckosti  

 

6. Spôsob riešenia prístupu marginalizovaných skupín (ak je relevantné) 

 

7. Popis prepojenia na ekonomický rozvoj, zamestnanosť, životné prostredie a pod. (ak je relevantné) 

 

8. Popis využitia zelenej infraštruktúry (ak je relevantné) 

 

9. Spôsob zabezpečenia udržateľnosti projektu 

 

10. Popis súladu investície s plánmi rozvoja obcí a ich základnými službami a s akoukoľvek stratégiou miestneho 
rozvoja a s miestnou agendou 21, resp. s inými plánmi a rozvojovými dokumentami 

 

11. Popis  ako investícia prispieva k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti 

 

12. Popis uplatňovania sociálneho  aspektu 

 

13. Popis administratívnej a prevádzkovej kapacity žiadateľa  

 

14. Popis ostatných podmienok poskytnutia príspevku a/alebo kritérií na výber projektov stanovených MAS vo 
výzve na predkladanie  žiadosti o NFP20 Ďalší popis v zmysle kritérií na výber projektov stanovených MAS 

 

 

 

 

 

  

                                                 
19 žiadateľ spolu s ŽoNFP ako samostatnú prílohu predkladá Projekt realizácie - štruktúrovaný dokument v písomnej podobe, ktorého cieľom je podrobne opísať 
projekt, jeho ciele, výhody, komplexnosť a spôsob realizácie s cieľom dosiahnuť zlepšenie pôvodného stavu v oblasti spadajúcej pod niektorú z priorít 
definovaných v PRV SR 2014 – 2020. V prípade potreby môže žiadateľ popísať skutočnosti aj nad rámec povinných údajov resp. príloh na preukázanie 
skutočností v rozsahu minimálne 5 a maximálne 15 strán. Žiadateľ vypĺňa len relevantné časti v zmysle  kritérií na výber projektov stanovených MAS, resp. 
podmienok poskytnutia príspevku v zmysle výzvy. 
20 Žiadateľ každú podmienku poskytnutia príspevku a/alebo kritérium na výber projektov stanovených MAS vo výzve na predkladanie  žiadosti o  NFP uvedie 
v samostatnom riadku. Počet riadkov je možné podľa potreby doplniť. 



Príloha č. 2B 

 

  
 

Podopatrenie 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a 
prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami 

Identifikačné údaje žiadateľa 

Obchodné meno  

Sídlo  

IČO  

DIČ  

Štatutárny zástupca  

Telefón  

e-mail  

PROJEKT REALIZÁCIE21 
1. Cieľ/účel, resp. zameranie projektu 

 

2. Popis územia, v ktorom sa projekt realizuje  
Popis územia, v ktorom sa projekt realizuje z hľadiska typizácie lesa a z hľadiska oblasti podľa stupňa ohrozenia 
požiarom (ak je relevantné )   

 

3. Popis súladu, resp. nadväznosť na Program starostlivosti o les a Národný lesnícky program 

 

4. Popis navrhovaného spôsobu riešenia 

 

5. Popis rozpočtu jednotlivých nákladov a výpočet ekonomickej primeranosti nákladov v prepočte na výmeru 
obhospodarovaného lesa  

 

6. Popis ekologických aspektov riešenia projektu  
Popis ekologických aspektov riešenia projektu, použitie životnému prostrediu šetrných technológií, preparátov  
a materiálov, postupov a metód riešenia 

 

7. Popis administratívnej a prevádzkovej kapacity žiadateľa 

 

8. Popis časového harmonogramu 

 

9. Popis nákladovej efektívnosti, udržateľnosti projektu a multiplikačného efektu 

 

10. Popis ostatných podmienok poskytnutia príspevku a/alebo kritérií na výber projektov stanovených MAS vo 
výzve na predkladanie  žiadosti o NFP22 Ďalší popis v zmysle kritérií na výber projektov stanovených MAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

                                                 
21 žiadateľ spolu s ŽoNFP ako samostatnú prílohu predkladá Projekt realizácie - štruktúrovaný dokument v písomnej podobe, ktorého cieľom je podrobne opísať 
projekt, jeho ciele, výhody, komplexnosť a spôsob realizácie s cieľom dosiahnuť zlepšenie pôvodného stavu v oblasti spadajúcej pod niektorú z priorít 
definovaných v PRV SR 2014 – 2020. V prípade potreby môže žiadateľ popísať skutočnosti aj nad rámec povinných údajov resp. príloh na preukázanie 
skutočností v rozsahu minimálne 5 a maximálne 15 strán. Žiadateľ vypĺňa len relevantné časti v zmysle  kritérií na výber projektov stanovených MAS, resp. 
podmienok poskytnutia príspevku v zmysle výzvy. 
22 Žiadateľ každú podmienku poskytnutia príspevku a/alebo kritérium na výber projektov stanovených MAS vo výzve na predkladanie  žiadosti o NFP uvedie 
v samostatnom riadku. Počet riadkov je možné podľa potreby doplniť. 
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Podopatrenie 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty 
lesných ekosystémov 

C Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov 

Identifikačné údaje žiadateľa 

Obchodné meno  

Sídlo  

IČO  

DIČ  

Štatutárny zástupca  

Telefón  

e-mail  

PROJEKT REALIZÁCIE23 
1. Cieľ/účel, resp. zameranie projektu 

 

2. Popis územia, v ktorom sa projekt realizuje  
Popis územia, v ktorom sa projekt realizuje z hľadiska typizácie lesa a z hľadiska oblasti podľa stupňa ohrozenia 
požiarom (ak je relevantné )   

 

3. Popis súladu, resp. nadväznosť na Program starostlivosti o les a Národný lesnícky program 

 

4. Popis navrhovaného spôsobu riešenia 

 

5. Popis rozpočtu jednotlivých nákladov a výpočet ekonomickej primeranosti nákladov  

 

6. Popis ekologických aspektov riešenia projektu  
Popis ekologických aspektov riešenia projektu, použitie životnému prostrediu šetrných technológií, preparátov  
a materiálov, postupov a metód riešenia 

 

7. Popis administratívnej a prevádzkovej kapacity žiadateľa 

 

8. Popis časového harmonogramu 

 

9. Popis nákladovej efektívnosti, udržateľnosti projektu a multiplikačného efektu 

 

10. Popis ostatných podmienok poskytnutia príspevku a/alebo kritérií na výber projektov stanovených MAS vo 
výzve na predkladanie  žiadosti o NFP24 Ďalší popis v zmysle kritérií na výber projektov stanovených MAS 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

                                                 
23 žiadateľ spolu s ŽoNFP ako samostatnú prílohu predkladá Projekt realizácie - štruktúrovaný dokument v písomnej podobe, ktorého cieľom je podrobne opísať 
projekt, jeho ciele, výhody, komplexnosť a spôsob realizácie s cieľom dosiahnuť zlepšenie pôvodného stavu v oblasti spadajúcej pod niektorú z priorít 
definovaných v PRV SR 2014 – 2020. V prípade potreby môže žiadateľ popísať skutočnosti aj nad rámec povinných údajov resp. príloh na preukázanie 
skutočností v rozsahu minimálne 5 a maximálne 15 strán. Žiadateľ vypĺňa len relevantné časti v zmysle  kritérií na výber projektov stanovených MAS, resp. 
podmienok poskytnutia príspevku v zmysle výzvy. 
24 Žiadateľ každú podmienku poskytnutia príspevku a/alebo kritérium na výber projektov stanovených MAS vo výzve na predkladanie  žiadosti o NFP uvedie 
v samostatnom riadku. Počet riadkov je možné podľa potreby doplniť. 



Príloha č. 2B 

 

  
 

Podopatrenie 8.6 Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie 
lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh 

Identifikačné údaje žiadateľa 

Obchodné meno  

Sídlo  

IČO  

DIČ  

Štatutárny zástupca  

Telefón  

e-mail  

PROJEKT REALIZÁCIE25 
1. Cieľ, zameranie a činnosti projektu 

 

2. Činnosti projektu (lesnícke) a predmet projektu  
 

 

3. Popis situácie žiadateľa 

 

4. Popis súladu, resp. nadväznosť na Národný lesnícky program a program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

 

5. Popis navrhovaného spôsobu riešenia – predmet projektu 

 

6. Popis ekologických, sociálnych a technických aspektov riešenia   

 

7. Návrh a popis  rozpočtu jednotlivých  nákladov a výpočet ekonomickej primeranosti nákladov projektu  

 

8. Ekonomická analýza projektu v nadväznosti na ekonomickú udržateľnosť projektu 

 

9. Popis administratívnej, odbornej a technickej kapacity žiadateľa na realizáciu projektu 

 

10. Popis časového harmonogramu realizácie a spôsobu financovania 

 

11. Popis ostatných podmienok poskytnutia príspevku a/alebo kritérií na výber projektov stanovených MAS vo 
výzve na predkladanie  žiadosti o NFP26 Ďalší popis v zmysle kritérií na výber projektov stanovených MAS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
25 žiadateľ spolu s ŽoNFP ako samostatnú prílohu predkladá Projekt realizácie - štruktúrovaný dokument v písomnej podobe, ktorého cieľom je podrobne opísať 
projekt, jeho ciele, výhody, komplexnosť a spôsob realizácie s cieľom dosiahnuť zlepšenie pôvodného stavu v oblasti spadajúcej pod niektorú z priorít 
definovaných v PRV SR 2014 – 2020. V prípade potreby môže žiadateľ popísať skutočnosti aj nad rámec povinných údajov resp. príloh na preukázanie 
skutočností v rozsahu minimálne 5 a maximálne 15 strán. Žiadateľ vypĺňa len relevantné časti v zmysle kritérií na výber projektov stanovených MAS, resp. 
podmienok poskytnutia príspevku v zmysle výzvy. 
26 Žiadateľ každú podmienku poskytnutia príspevku a/alebo kritérium na výber projektov stanovených MAS vo výzve na predkladanie  žiadosti o NFP uvedie 
v samostatnom riadku. Počet riadkov je možné podľa potreby doplniť. 


