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Podpora LESNÍCKYCH TECHNOLÓGIÍ  

 
PPA, ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, 

vyhlásila dňa 04. 06. 2019 výzvu č. 40/PRV/2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP z PRV: 

pre opatrenie:  8  Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov 
podopatrenie:  8.6 – Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie 

lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh 
schéma pomoci: Schéma minimálnej pomoci na podporu investícií do lesníckych technológií, do 

spracovania a mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh č. DM – 
17/2017 v znení dodatku č. 1 

 
Dátum uzavretia výzvy: 13. 9. 2019 

Výška oprávnených výdavkov (OV) na jeden projekt: 
Minimálna výška oprávnených výdavkov:  10 000,00 EUR 

Maximálna výška oprávnených výdavkov: 400 000,00 EUR 

 

Príjemcami pomoci sú: 
1. Fyzické a právnické osoby (malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) 

obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:  
o súkromných vlastníkov a ich združení;  
o obcí a ich združení; 
o cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide o  

jeho správu a nakladanie s ním. 
2. Obce a podniky zriadené alebo založené obcou, ak obhospodarujú neštátne lesy 
3. Fyzické a právnické osoby (malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES) 

poskytujúce služby v lesníctve za predpokladu poskytnutia týchto služieb subjektom uvedeným v 
bode 1 a/alebo v bode 2. 

 

Prijímateľ pomoci je oprávnený ak – disponuje relevantným povolením na lesnícke činnosti min. 12 

mesiacov pred vyhlásením tejto výzvy a podiel ročných výnosov z lesníckej výroby alebo poskytovaných 

lesníckych služieb za rok predchádzajúci roku podania ŽoNFP k celkovým výnosom musí byť viac ako 70%.  

 
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu  

Oprávnené sú aktivity zamerané na investície do lesníckych technológií, do spracovania a mobilizácie 
lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh a to: 

a) obstaranie mechanizmov na ťažbu a približovanie drevnej hmoty (lesné traktory, 
lanovky, lesné ťahače, harvestory, motorové píly) vrátane prídavných zariadení s ťažbou 
a približovaním, 

b) obstaranie strojov a zariadení na manipuláciu, nakladanie a odvoz dreva z miesta ťažby – 
vyvážače s hydraulickou rukou a technologické vozidlá s pohonom všetkých kolies a 
hydraulickou rukou (nákladné automobily s pohonom všetkých kolies), 

c) investície súvisiace so spracovaním lesných produktov (zahŕňa všetky stroje a technológie 
na pracovné operácie pred priemyselným spracovaním dreva) 

d) obstaranie špeciálnych strojov na opravu lesných ciest (cestné frézy, frézy na čistenie 
priekop, frézy na odstraňovanie nárastov vrátane ich nosičov, buldobagre) a technika pre 
lesné škôlky a úžitkové vozidlá  
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e) odvoz dreva nákladnými automobilmi (ťahače, prívesy atď.)  
 

Projekty zamerané na výstavbu lesných ciest, činnosti súvisiace s regeneráciou lesa po ťažbe a zalesňovanie 
po ťažbe sú neoprávnené. 
 

Spôsob financovania: 

o refundácia  
 

Výška podpory:  

1. v prípade menej rozvinutých regiónov 50% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s 

maximálnym limitom určeným v tejto výzve.  

2. v prípade ostatných oblastí 40% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s maximálnym limitom 

určeným v tejto výzve. 

 

Druh podpory:  

o Grant (nenávratný finančný príspevok).  
 

Tešíme sa na spoluprácu!                                                        

 

 Tím MEDIINVEST Consulting Prešov 

 

 

Pre viac informácii kontaktujte: MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Volgogradská 9/B,  080 01 Prešov,  
mobil: 0948 174 346, email: pohorelcova@mediinvest.sk;  antenapresov@mediinvest. 
 
 

Vyžiadajte si náš DOTAZNÍK pre klienta na overenie oprávnenosti Vášho zámeru! 
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