Tabuľka: Zoznam podopatrení Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou MAS
HORNOHRAD na programové obdobie 2014 – 2020 a popis oprávnených aktivít

Názov podopatrenia a popis oprávnenej aktivity

1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie
Popis oprávnenej aktivity:
- krátkodobé informačné a demonštračné aktivity pre pôdohospodárov a prijímateľov
pomoci v rámci rozvoja vidieka, zamerané na poskytnutie informácií a odovzdanie
skúseností pre pracujúcich v pôdohospodárstve najmä v oblastiach: informácie o
cieľoch spoločnej poľnohospodárskej politiky a nastavenia systému, dodržiavania jeho
podmienok, ďalej v oblastiach: Cross-compliance, biodiverzity, klimatických zmien,
priaznivých vplyvov na životné prostredie, ekologickom poľnohospodárstve,
informovaní o eko-friendly poľnohospodárskych postupoch, o ochrane podzemných
vôd ako aj o uskladňovaní hnojív a zaobchádzaní s nimi; o udržateľnej a efektívnej
poľnohospodárskej a lesníckej výrobe ako aj o zapájaní sa do krátkych
potravinárskych/dodávateľských reťazcov, o bezpečnosti potravín a o manipulácii s
nimi ako aj o množstve ďalších podstatných tém spojených výlučne so spomenutými
prioritami a fokusovými oblasťami napĺňajúcimi cieľ tohto opatrenia, ktorým je
prehlbovanie vedomostí
- tieto krátkodobé informačné akcie sa môžu dopĺňať o formy propagácie šírenia tlačou
a ostatnými médiami
- prenos a spracovanie informácií môže byť vykonané rôznymi spôsobmi, napr.
prostredníctvom konferencie, výstavy, vzdelávacej relácie, informačného podujatia
(napr. na tému znižovania znečistenia životného prostredia), eventu (jednorazová
odborná udalosť, podujatie) či propagácie (rôzne propagačné akcie, napr. prezentácie,
semináre, výstavy a pod.)
4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
Popis oprávnenej aktivity:
- investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe a
špecializovanej rastlinnej výrobe vrátane investícií do geotermálnych vrtov s tým
súvisiacich investícií a vrátane investícií do obstarania technického a technologického
vybavenia živočíšnej výroby a špecializovanej rastlinnej výroby vrátane strojov a
náradia
- investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej
úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max.
tepelným výkonom do 2 MWt
- investície v súvislosti s využívaním závlah, realizáciou investícií do existujúcich a nových
závlahových systémov (infraštruktúry ako aj koncových zariadení) s cieľom ich
výstavby, rekonštrukcie, modernizácie a efektívnejšieho nakladania so závlahovou
vodou a energiou obmedzením ich strát, všetko s cieľom zvýšiť produkciu a jej kvalitu
- investície spojené so zavádzaním inovatívnych technológii v súvislosti s variabilnou
aplikáciou organických a priemyselných hnojív do pôdy a ostatných substrátov s cieľom
zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou
- investície do zlepšenia odbytu
- investície do zníženia záťaže na životné prostredie vrátane technológii v súvislosti s
rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie
- investície na založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických
plodín na poľnohospodárskej pôde

Zaškrtnite
vybrané
podopatrenie /
prípadne všetky

- investície spojené s využitím biomasy z odpadu vzniknutého primárne zo živočíšnej
výroby
- Investície do reštrukturalizácie poľnohospodárskej výroby v podniku s cieľom zvýšenia
produktivity alebo zamestnanosti.
- Investície do diverzifikácie poľnohospodárskej výroby smerom k výrobe produktov,
ktoré prinášajú vyššiu pridanú hodnotu.
- Investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej
úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max.
tepelným výkonom do 2 MWt v súvislosti s reštrukturalizáciou výroby v podniku alebo
diverzifikáciou výroby
4.2 Podpora na investície do spracovania/uvádzania na trh a/alebo vývoja
poľnohospodárskych podnikov
Popis oprávnenej aktivity:
- výstavba vrátane prípravy staveniska, rekonštrukcia a modernizácia objektov
súvisiacich so spracovaním, skladovaním, uvádzaním na trh a/alebo vývojom
poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane kancelárií (sklady obalových
materiálov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok);
- obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií,
spracovateľských a výrobných kapacít, vrátane laboratórneho vybavenia a detektorov
kovov v rámci procesu spracovania, skladovania, uvádzania na trh produktov a /alebo
vývoja poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, vrátane produktov s
chráneným označením pôvodu, chráneným zemepisným označením a zaručených
tradičných špecialít podľa osobitného predpisu (nariadenie EÚ č. 1151/2012,
nariadenie (EÚ) č. 1308/2013);
- stavebné alebo technologické investície na vytvorenie alebo modernizáciu miestnej
zbernej siete - príjem, skladovanie, úprava, triedenie a balenie;
- nákup chladiarenských, mraziarenských alebo termoizolačných nákladných, osobných
alebo špeciálnych automobilov, prívesov a návesov, nákladných automobilov a
prívesov (návesov) špecializovaných na prepravu zvierat (aj nad 3,5 t), manipulačných
vozíkov v súvislosti so spracovaním, resp. uvádzaním na trh
- zavedenie technológií a postupov s cieľom vytvoriť nové alebo kvalitnejšie výrobky a
otvorenie nových trhov, najmä v súvislosti s krátkym dodávateľským reťazcom vrátane
podpory uvádzania výrobkov na trh alebo vypracovania programov správnej výrobnej
praxe;
- stavebné alebo technologické investície podporujúce lepšie využitie alebo elimináciu
vedľajších produktov alebo odpadu a čistiarne odpadových vôd;
- investície v súvislosti s výrobou a miešaním krmív z poľnohospodárskych produktov
- investície na vybudovanie a zariadenie vlastných podnikových predajníi;
- investície do zlepšenia pracovného prostredia pre zamestnancov (hygienické
zariadenia, jedálne, odpočivárne, klimatizácia)
6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
Popis oprávnenej aktivity:
Činnosť 1: činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané na
vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok
na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov.
- oprávnená je výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a modernizácia
existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných objektov na ubytovacie
zariadenie a to s kapacitou od 5 do 30 lôžok, len v nadväznosti na investície do rozvoja
rekreačných a relaxačných činností.
- v prípade obhospodarovateľov lesa je činnosť 1 oprávnená s výnimkou budovania a
obnovy občianskej a poznávacej infraštruktúry (náučné a turistické chodníky,
cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové panely,
informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, vyhliadkové veže,

lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie
– mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy).
Činnosť 2: činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a
občania so zníženou schopnosťou pohybu. V rámci danej oblasti je možné sa zamerať aj
na terapie (hipoterapia, animoterapia), lesnú pedagogiku a pod., ktoré prispievajú k
rekonvalescencii, lepšiemu začleneniu do spoločenského života, zvýšeniu motoriky
cieľovej skupiny.
Činnosť 3: spracovanie a uvádzanie na trh produktov, ktorých výstup spracovania
nespadá do prílohy I ZFEÚ. Vstupom spracovania môže byť aj produkt, ktorý spadá do
prílohy I ZFEÚ za podmienky, že je vstupom zároveň aj produkt, ktorý nespadá do prílohy
I ZFEÚ (s výnimkou spracovania poľnohospodárskych produktov, ktorých vstup spadá
výlučne do prílohy I ZFEÚ a výstupom je energia z OZE alebo produkt, ktorý sa ďalej
využíva na výrobu energie) vrátane doplnkovej výroby nepoľnohospodárskeho,
nelesného a neakvakultúrneho charakteru, ako aj predaj vlastných produktov
nepoľnohospodárskeho, nelesného a neakvakultúrneho charakteru (vrátane zriadenia
mobilných predajných miest) a výrobkov a/alebo produktov iných poľnohospodárov a
obhospodarovateľov lesa a akvakultúrnych podnikov za účelom ekonomického rozvoja
daného územia. Oprávnená je aj tvorba a rozvoj aktivít a činností spojených s
poskytovaním služieb, najmä služieb súvisiacich so skladovaním, logistikou a dopravou a
zriaďovaním podnikateľských inkubátorov.
- v rámci využívania obnoviteľných zdrojov energie sú oprávnené nasledovné investície
za podmienky, že časť energie prijímateľ podpory spotrebuje vo vlastnom podniku a v
prípade využívania solárnej energie, táto pokryje sprostredkovane aj časť jeho spotreby
tepla resp. bude vyrobená elektrina použitá aj na klimatizáciu a pod.:
1. investície na budovanie zariadení na energetické využívanie biomasy na výrobu
elektriny a tepla spaľovaním bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentáciou, s
max. elektrickým výkonom do 500 kW, kde je časť energie uvádzaná do siete;
2. investície na budovanie zariadení na energetické využívanie biomasy na výrobu
tepla a vykurovanie s max. tepelným výkonom do 500 kW, kde je časť energie
uvádzaná do siete;
3. investície na výrobu biomasy pre technické a energetické využitie, kde je časť
energie uvádzaná do siete;
4. investície na budovanie zariadení na energetické využívanie drevnej biomasy na
výrobu elektriny a tepla spaľovaním plynu vyrobeného termochemickou
konverziou s max. elektrickým výkonom do 500 kW;
5. investície na budovanie zariadení na energetické využívanie odpadovej drevnej
biomasy na výrobu tepla a vykurovanie s max. tepelným výkonom do 500 kW;
6. investície na budovanie zariadení na energetické využívanie solárnej energie s
max. výkonom 250 kW;
7. investície na budovanie zariadení na energetické využívanie veternej energie s
max. výkonom 250 kW;
8. investície na budovanie zariadení na energetické využívanie vodnej energie s
max. výkonom 250 kW.
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
Popis oprávnenej aktivity:
- výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne
odpadových vôd;
- výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a
záchytných parkovísk, autobusových zastávok, výstavba, rekonštrukcia a údržba
odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní. V prípade
investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za
predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže

zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú
prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného
ruchu a pod.);
- zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov a
pod.
7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry
a súvisiacej infraštruktúry
Popis oprávnenej aktivity:
- investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane
príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a
detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci
pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov;
- zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich
domov smútku vrátane ich okolia;
- investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s
odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu;
- investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných
priestoroch (montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov);
- investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie
nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia
tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.
- investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako
súčasť investícií do miestnych služieb.
7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do
turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie
Popis oprávnenej aktivity:
- investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky
zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne
kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a
galerijných zariadení a pod.;
- investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v
turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení
pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.;
- budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich
napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové
miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie,
údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a
pod.
8.3 Podpora na prevenciu a odstraňovanie škôd v lesoch spôsobených lesnými
požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
Popis oprávnenej aktivity:
Činnosť 1 na zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch:
- zahrádzanie bystrín v lesoch podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z. z. (budovanie a
rekonštrukcia prehrádzok, malé vodné stupne alebo ich zoskupenia a úpravy korýt na
bystrinách) na účely ochrany pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre
akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi;
- budovanie a rekonštrukcia technických diel v lesoch na ochranu pred povodňami,
zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi
podľa § 27 zákona č. 326/2005 Z. z.;
- budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany v lesoch – drobných
prekladaných drevených hrádzok (zrubov) alebo sypaných kamenných hrádzok na
lesných pozemkoch, ktorých budovanie si nevyžaduje stavebné povolenie.
Činnosť 2 na zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry:

- výstavba, rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest, ak slúžia ako prístup k
vybudovaným objektom v rámci tohto podopatrenia, ktoré sú v súlade s požiadavkami
životného prostredia a ochrany prírody;
- realizácia projektov komplexného protipožiarneho monitorovacieho systému v lesnej
krajine s vysokým a stredným stupňom požiarovosti;
- výstavba, rekonštrukcia a dodávka protipožiarnych monitorovacích veží a súvisiacich
prostriedkov komunikácie.

