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VYHLÁSILI SME VÝZVU
NA PODPORU

MLADÝCH
POĽNOHOSPODÁROV

NA ÚZEMÍMASSAFRÁN!

Oprávneným žiadateľom je:
Mladý pofnohospodár- fyzická alebo právnická
ósobafmikropodnik alebo malý podnik v zmysle
odporúčania Komisie 2003/361 /ES), ktorá v čase
podonia žiadosti nemá viac ako 40 rokov (t.j.
nedosiahla 41 rokov), má zodpovedajúce
profesijné zručnosti a schopnosti a prvý krát
žakladá pofnohospodársky podnik akojeho
najvyšší predstaviteľ, resp. zaéína pôsobif
v pornohospodárskom podniku ako jeho najvyšší
predstaviteľ.
(Akciová spoločnosf, Družsŕvo, Európska
spofočnos/, Európske družstvo, Komanditná
spofočnos/, Podnikatef-fyzická osoba nezapísaný
v OR podnikajúca súčasne ako SHR, Podnikateľ-
fyzická osoba-zapísaný v OR podnikajúca súčasne
ako SHR, Podnikatel-fyzická osoba-zapisaný v
obchodnom regisfrŕ, Samosfaŕne hospodáríaci
rofni'fc nezapísaný v obchodnom regi'sfrí,
Samostatne hospodáriaci rofnfk zapísaný v
obchodnom regŕsfri Spoloänosfsručenfm
obmedzeným, Verejná obchodná spoločnosf,
Združenie (zväz, spolok, spoločnosf, klub ai. ) .

ppTáWe'n'e próje'kty su'pro]tek1ý'žärh'éľďhte na"

gačatie podnikatefskej činnos+i a rozvoj -
lofnohospodárskych podnikov mladých
)oľnohospodárov.
iprávnenými aktivitami sú akfivity smerujúce ^

podnikatefského plánu zameraného
na začatie podnika+eľskej činnosti mladého
pofnohospodára v oblas+i živočíšnej a/alebo
fastlÍQnej v^;oby. ^NN^^^^^>^>ii^^^^^^^a

PODOPATRENIE
6.1

POMOC NA ZAČATIE
PODNIKATEĽSKEJ

ČINNOSTI PRE
MLADÝCH

POĽNOHOSPODÁROV

Indikatívna výška
fínančných prostriedkov
älokovaných na výzvu
predstavuje
100 000 EUR

VýšlSHSSlKSIffe^Sla'ffil^]
50 000 EURJ

www. massafran. sk
kancelaria. massafran@amail. com

mobil:+421 914331 242
Sídlo: MAS SAFRÄN,
Sarišská Trstená 42,
082 MPušovce
Všetky potrebné informácie,
kompletné znenie výzvy
spolu s povinnými prflohami
nájdete na tom+o linku:
https://www. massafran. sk/v

vzvv-D^-rok-2021 /mas-017-
6-1-1,

Termin vyhlásenia výzvy:
25.05.2021
Fermin uzávierky: 20.08.2021

Európska unia

Európske štrukturálne

a investfŕnéfondy

Program
rozvoja vidieka SR
3014.<:;)20

Európsky pornohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.



VYHLÁSILISME
VÝZVU

NA PODPORU
MALÝCH

POĽNOHOSPODÁRSKYCH
PODNIKOV NA ÚZEMJ MAS

ŠAFRÁN!

Oprávneným žiadatefom j'e:
Malý poľnohospodársky podnik - fyzická alebo
právnická osobafmikropodnik v zmysle odporúčania
Komisie 2003/361/ES)podnikajúca v
poľnohospodárskej prvovýrobe, ktorej výrobný
potenciál poFnohospodárskeho podniku, meraný
šfandardným výstupom (štandardný výstup
pornohospodárskeho podniku je priemernou
peňažnou hodnotou produkcie vyjadrenou v   na 1
hektáralebo 1 hospodárske zviera), prevysuje 4 000
EUR a neprevyšuje 9 999 EUR.
(Akciová spoločnosf, Družstvo, Európska spoločnosf.
Európske družstvo. K.omanditná spolocnosf, Podnikatef-
fyzická osoba nezapisaný v OR podnikajúca súčasne ako
SHR, Podnikatel'-fyzická osoba-zapisaný v OR podnikajúca
súcasne ako SHR, Podnikatet-fyzická osoba-zapisaný v
obchodnom registri, Samostatne hospodáriaci rolhik
nezapisany v obchodnom registri, Samostatne
hospodáriaci rofník zapisaný v obchodnom registri,
Spotoänosf s ruéenfrn obmedzeným, Verejná obchodná
spotočnosf, Združenie fzväz, spolok, spoločnosf. klub ai.)

Oprávnené projektyzamerané na rozvoj
pofnohospodárskych podnikov a podnikateľskej
činnosti, oprávnenými akfivitami sú aktivity smerujúce
k realizácii podnikaterského plánu.

Termín vyhlásenia výzvy: 27. 05. 2021
Termín uzávierky: 20. 08. 2021

PODOPATRENIE
6.3

PODNIKATEĽSKEJ CINNOSTI
PRE ROZVOJ MALÝCH

POĽNOHOSPODÄRSKYCH
PODNIKOV

L

Indikatívna výška
finančných pros+riedkov
alokovaných na výzvu
predstavuje 45 000 EUR

^yška paušálnSj ̂ latbTHI
Il5_QQP_?UR"_ j

ieräpodpory:l100%

www.massafran.sk
kancelaria.massgfrgn@gm.gi!,?Q_m

mobil:+42) 91433) 242
Sfdlo: MAS SAFRÄN
Sarisská Trstená 42
082 MPušovce

Všetky po+rebné informácie,
kompletné znenie výzvy spolu
s povinnými prílohami nájdete
na tomto linku:

https://www. massafran. sk/vyz

vv-Drv-rok-2021 /mas-017-6-3-
u

Európska únia
Európske ätrukturáfne

a investícné fondy

Program
rozvoja vidieka SR
./() i. ;->>n/>U

Európsky poínohospodáreky fond pre rozvoj vkfieka: Európa invesluje do vidieckych oblastí.


