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Cieľ: umožniť vstup mladých poľnohospodárov do
sektora
I. Pilier, povinná schéma
II. Pilier, podopatrenie 6.1
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–
–
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dokument: Posilnenie politík EÚ na podporu mladých farmárov
zmierniť prekážky brániace vstupu MF do sektora
prístup k úveru – zapojiť EIB do poskytovania zvýhodnených
úverov
prístup k pôde – napr. poskytnutím výnimiek z komunit.
pravidiel štátnej pomoci
výmena skúseností – napr. pomocou Erasmus projektu,
prostredníctvom Európskych a národných sietí rozvoja vidieka

Indikatívny rozpis stropov schém priamych platieb a prechodných vnútroštátnych platieb na roky 2015 – 2020

Stropy schémy
Právny základ

Názov schémy

2015 - 2020

NEPR 1307/2013
čl. 36

Jednotná platba na plochu
Platba na poľnohospodárske postupy

čl. 43

prospešné pre klímu a životné prostredie

785 583 307

čl. 50

Platba pre mladých poľnohospodárov*

14 140 500

čl. 52

Viazaná podpora

340 419 433

čl. 37

Prechodné vnútroštátne platby**

30 000 000

Spolu***
*odhadovaný str op
**teor etický maximálny strop (zdroje štátneho rozpočtu)
***bez zdrojov štátneho r ozpočtu

1 478 467 784

2 618 611 024

Jednotná platba na plochu (SAPS)
Kritériá oprávnenosti:
•výmera najmenej 1 hektár, pričom výmera môže predstavovať
viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu
poľnohospodárskej plochy s výmerou najmenej 0,3 hektára
•dispozícia k 31. máju príslušného roka
•viditeľne označené a vymedzené hranice, ak nie je prirodzene
ohraničená
•využívaná na pestovanie rýchlorastúcich drevín druhov stromov je
vysadená druhmi stromov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1, vrátane
dodržania maximálneho cyklu zberu
•využívaná na pestovanie konope je osiata osivom odrôd uvedených
v Spoločnom katalógu

Platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie

EPlnenie troch postupov:
P diverzifikácia plodín
P zachovávanie existujúceho trvalého trávneho porastu
P existencia
oblasti
ekologického
záujmu
v
poľnohospodárskej plochy

rámci

Platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie
E Postup diverzifikácia plodín
W do výmery ornej pôdy (OP) 10 ha sa postup neuplatňuje
R od výmery ornej pôdy 10 ha – 30 ha: dve plodiny (hlavná plodina nepokrýva
viac ako 75 % OP)
R od výmery ornej pôdy 30 ha a viac: tri plodiny (hlavná plodina nepokrýva
viac ako 75 % OP a zároveň dve hlavné plodiny nepokrývajú viac ako 95 % OP)

Vplyv post upu na žiadat eľov o priame plat by
Celkovo
Počet žiadateľov
%
Deklar ovaná
poľnohospodárska plocha
LPIS
%

17 258

1 881 275

Celkovo
bez TTP

Celkovo bez TPP
[do 10 ha]

Celkovo bez TPP
[od 10 do 30 ha]

Celkovo bez TPP
[od 30 ha]

13 016

8 436

1 755

2 827

75,42%

64,81%

13,48%

21,72%

1 343 473

28 379

30 099

1 284 994

71,41%

2,11%

2,24%

95,65%

Platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie
E Postup zachovanie existujúceho trvalého trávneho porastu (TTP)
` zákaz rozorávania TTP
R vzťahuje sa na TTP spadajúce pod smernicu Rady č. 92/43/EHS z 21. mája 1992
o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín a
smernica EP a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne
žijúceho vtáctva
W postup sa neuplatňuje na TTP, kto sa nachádzajú mimo tzv. „oblastí citlivých z
hľadiska životného prostredia“
` povinnosť nezníženia pomeru TTP a celkovej poľnohospodárskej plochy o
viac ako 5 %
Vplyv post upu na žiadat eľov o pr iam e plat by
Celkovo
Deklar ovaná poľnohospodár ska plocha
LPIS
%

1 881 275

Celkovo bez OP a trvalých
plodín
501 946
26,68%

Výmer a tzv. "citlivých"
TTP
56 122
11,18%

Platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie
E Postup existencia oblasti
poľnohospodárskej plochy

ekologického

záujmu

(EFA)

v

rámci

W do výmery ornej pôdy (OP) 15 ha sa postup neuplatňuje
R od výmery ornej pôdy 15 ha
` je potrebné vymedziť minimálne 5 % plochy ako EFA
Vplyv postupu na žiadateľov o priame platby
Celkovo
Počet žiadateľov
%
Deklarovaná poľnohospodárska
plocha LPIS
%

17 258

1 881 275

Celkovo bez TTP

Celkovo bez TPP
[do 15 ha]

Celkovo bez TPP
[od 15 ha]

13 016

9 224

3 793

75,42%

70,87%

29,14%

1 343 473

37 906

1 305 566

71,41%

2,82%

97,18%

Platba pre mladých poľnohospodárov
`

`
`

`
`

dodatočná platba k platbe SAPS a platbe na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu
a životné prostredie
` poskytuje sa na maximálne prvých 28 hektárov
platba pre fyzickú osobu (FO), ktorá prvýkrát zakladá hospodárstvo a ktorá nemá viac ako 40
rokov
právnická osoba (PO), [ak sa ma jej riadení a/alebo majetkovo podieľa viacero FO, vrátane
takých, ktorí nie sú mladí poľnohospodári], musí mladý poľnohospodár mať nad takouto PO
účinnú a dlhodobú kontrolu v otázkach súvisiacich s riadením, ziskom a finančnými rizikami
poľnohospodárske, potravinárske alebo veterinárne vzdelanie
platba je na obdobie maximálne piatich rokov. Obdobie sa skracuje o počet rokov, ktoré uplynuli
medzi založením podniku a prvým podaním žiadosti o platbu

N Neplnenie podmienok:
`
`

odňatie platby
v prípade predloženia falošných dôkazov sa odníme 20 % sumy ostatných priamych platieb

PODOPATRENIE 6.1.
PODPORA NA ZAČATIE PODNIKATEĽ. ČINNOSTI PRE
MLADÝCH POĽNOHOSPODÁROV
Opis operácie:
• Poskytnutie podpory mladému poľnohosp. na začatie podnikateľ. činnosti
v oblasti živočíšnej a špeciálnej rastlinnej výroby na realizáciu podnikateľ.
plánu
Typ podpory:
• Paušálna platba, NFP
Prijímateľ podpory:
• Samostatne hospodáriaci roľník – mladý poľnohosp., tzn. fyzická osoba
(mikropodnik, alebo malý podnik v zmysle odporúčania komisie
2003/361/ES), ktorá vykonáva poľ. výrobu ako sústavnú a samostatnú
činnosť pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť a za účelom
dosiahnutia zisku, ktorý je hlavným zdrojom jeho príjmu. Táto fyzická
osoba nedosiahla do 1.1.2014 vek 40 rokov, má zodpovedajúce profesijné
zručnosti a prvýkrát zakladá poľ. podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ,
alebo tento podnik založil najviac 5 rokov podaním Ž o NFP.

OPRÁVNENÉ NÁKLADY:
• Prijímateľ podpory nie je povinný preukazovať skutočný účel použitia
NFP na jednotlivé typy nákladov podľa podnikateľ. plánu
• Je povinný preukázať, že realizácia poľ. činnosti je v súlade s
podnikateľským plánom
Podmienky oprávnenosti:
• Podiel poľnoh. produkcie uvádzanej na trh, na celkovej produkcií
podniku je vyšší ako 30% (finančné vyjadrenie v súlade s účtovníctvom)
• Predloženie podnikateľ. plánu, minimálne požiadavky:
- Počiatočná situácia podniku
- Plánované ciele
- Údaje o činnostiach na dosiahnutie stanovených cieľov, vrátane
cieľov na udržateľnosť ŽP, efektívnosť využívania zdrojov a
rozpočtu
- Mladý poľnoh. do 18 mesiacov od dňa začatia činnosti splní
požiadavku na aktívneho poľnohosp.
- ďalšie požiadavky podľa Príručky

• Realizácia podnikateľ. plánu musí začať do 9 mesiacov od
podpisu Zmluvy o NFP
• Zodpovedajúce primerané zručnosti a schopnosti:
- min. stredoškolské vzdelanie v poľ. alebo potravinárstve
- alebo min. 2 roky praxe v poľnoh. a absolvovanie
akreditovaného poradenského kurzu zameraného na
poľnoh. podnikanie. Za prax sa nepovažuje prax v
administratíve
- pre splnenie podmienky môže byť poskytnutá tolerančná
lehota 36 mesiacov od podpisu zmluvy o NFP ak je tento
zámer súčasťou podnikateľ. plánu
§ Predložiť potvrdenie, že príjemca nie je príjemcom podpory
rovnakého projektového zámeru v rámci LEADER

PRINCÍPY VÝBEROVÝCH KRITÉRIÍ:
• Uprednostnené projekty s vyšším podielom produkcie
uvádzanej na trh
• Integrované projekty
• Projekty s vyšším počtom vytvorených pracovných miest
• Podnikateľ. plány, zamerané na využívanie nevyužívaných poľ.
dvorov pred novými stavbami
• Žiadatelia s kratšou podnikateľskou históriou
Výška a miera podpory:
• Max. 40 000€ na 1 mladého poľnohosp., vo forme 2 splátok po
dobu max. 5 rokov, 50% podpory po schválení Ž o NFP a 50% po
realizácií projektu
Špeciálna rastlinná výroba: podľa Kombinovanej nomenklatúry
zatriedenia tovaru, kapitola 07 Zelenina, jedlé rastliny, korene a
hľuzy; kapitola 08 Jedlé ovocie a orechy; aromatické a liečivé
rastliny

Ďakujem za pozornosť.

