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Tri nové výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry
Bratislava, 8. 3. 2017
Na našom webe vám dnešným dňom prinášame prehľad troch výziev, ktoré boli zverejnené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA)
Slovenskej republiky. Prehľad zachytáva všetky potrebné údaje a informácie o konkrétnych výzvach, vrátane odkazov na ďalšie potrebné
dokumenty či prílohy.
Charakter údajov

Názov výzvy

Termín
Oprávnení
žiadatelia

VÝZVA 1

VÝZVA 2

VÝZVA 3

5.2.1 Spracovanie produktov rybolovu a 5.2.1 Spracovanie produktov rybolovu a 5.2.1 Spracovanie produktov rybolovu a
akvakultúry - Úspora energie alebo akvakultúry - Zlepšenie bezpečnosti, akvakultúry - Zavádzanie nových alebo
znižovanie vplyvu na životné prostredie
hygieny, zdravia a pracovných podmienok zlepšených produktov, procesov alebo
systémov riadenia a organizácie
otvorená výzva

otvorená výzva

otvorená výzva

Fyzické a právnické osoby podnikajúce v Fyzické a právnické osoby podnikajúce v Fyzické a právnické osoby podnikajúce v
oblasti spracovania produktov rybolovu a oblasti spracovania produktov rybolovu a oblasti spracovania produktov rybolovu a
akvakultúry:
akvakultúry:
akvakultúry:
- obchodné spoločnosti podnikajúce v - obchodné spoločnosti podnikajúce v - obchodné spoločnosti podnikajúce v
zmysle Obchodného zákonníka
zmysle Obchodného zákonníka
zmysle Obchodného zákonníka
- fyzické osoby podnikajúce na základe - fyzické osoby podnikajúce na základe - fyzické osoby podnikajúce na základe
živnostenského oprávnenia
živnostenského oprávnenia
živnostenského oprávnenia
Oprávnení
žiadatelia
musia
mať Oprávnení
žiadatelia
musia
mať Oprávnení
žiadatelia
musia
mať
podnikateľskú históriu v čase predloženia podnikateľskú históriu v čase predloženia podnikateľskú históriu v čase predloženia
ŽoNFP (minimálne jeden ukončený ŽoNFP (minimálne jeden ukončený ŽoNFP (minimálne jeden ukončený
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účtovný rok) a schválenú spracovateľskú účtovný rok) a schválenú spracovateľskú účtovný rok) a schválenú spracovateľskú
prevádzku Štátnou veterinárnou a prevádzku Štátnou veterinárnou a prevádzku Štátnou veterinárnou a
potravinovou správou SR.
potravinovou správou SR.
potravinovou správou SR.
Finančná alokácia

Minimálna výška príspevku na projekt je Minimálna výška príspevku na projekt je Minimálna výška príspevku na projekt je
10 000 €.
10 000 €.
20 000 €.
Maximálna výška príspevku na projekt je Maximálna výška príspevku na projekt je Maximálna výška príspevku na projekt je
100 000 €.
100 000 €.
250 000 €.

Financovanie

50 % z verejných zdrojov, 50 % zo 50 % z verejných zdrojov, 50 % zo 50 % z verejných zdrojov, 50 % zo
súkromných zdrojov.
súkromných zdrojov.
súkromných zdrojov.

Termín prvého
hodnotiaceho kola

7. máj 2017

7. máj 2017

7. máj 2017

Termín druhého
hodnotiaceho kola

7. júl 2017

7. júl 2017

7. júl 2017

Minimálna dĺžka pre realizáciu aktivít
projektu sa nestanovuje.

Minimálna dĺžka pre realizáciu aktivít
projektu sa nestanovuje.

Minimálna dĺžka pre realizáciu aktivít
projektu sa nestanovuje.

Maximálna dĺžka pre realizáciu aktivít
projektu je 18 mesiacov.

Maximálna dĺžka pre realizáciu aktivít
projektu je 18 mesiacov.

Maximálna dĺžka pre realizáciu aktivít
projektu je 18 mesiacov.

Trvanie projektu

Viac informácií

http://www.apa.sk/index.php?navID=672 http://www.apa.sk/index.php?navID=673 http://www.apa.sk/index.php?navID=674

