„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investuje do vidieckych oblastí“

Opatrenie 1.1 Modernizácia fariem
Názov projektu: [Biofarma Turie – investícia do zvýšenia konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného
hospodárstva
Názov projektu: Výstavba výrobno – prevádzkového objektu na spracovanie mäsa

Opatrenie 4 Investície do hmotného majetku – časť A) Investície do hmotného majetku prispievajúce k
zlepšeniu konkurencieschopnosti, využívania vody a OZE v poľnohospodárstve
4.1 Podpora ma investície do poľnohospodárskych podnikov
2/

Živočíšna výroba Názov projektu:

SO 07 Novostavba maštale I. etapa

Opatrenie 4. Investície do hmotného majetku – časť A) Investície do hmotného majetku prispievajúce
k zlepšeniu konkurencieschopnosti, využívania vody a OZE v poľnohospodárstve
4.1 Podpora ma investície do poľnohospodárskych podnikov
4/ Zníženie záťaže na životné prostredie vrátane technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov
Názov projektu: SO 08 Hnojisko, SO 09 Skladovacia nádrž na hnojovicu, technológia miešania a
čerpania hnojovice, Fotovoltaické zariadenie
Primárnym cieľom projektu je výstavba Krytého hnojiska a Skladovacej nádrže na hnojovicu s
technológiou miešania a čerpania s využitím OZE, súčasne s technológiou miešania a čerpania
hnojovice

Špecifický cieľ projektu: Podpora zamestnanosti v poľnohospodárstve – zvýšenie počtu pracovných
miest min. o 1 zamestnanca
Ciele strategického projektu, stanovené na základe analýzy potrieb podniku prispievajú k hlavným
cieľom PRV v rámci opatrenia 4.1:
•
•
•
•

k zvýšeniu efektívnosti výroby
k zvýšeniu produkcie
k zvýšeniu kvality výrobkov
zníženie záťaže na životné prostredie

Predmetom projektu je investícia do výstavby So 08 Krytého hnojiska a So 09 Skladovacej nádrže na
hnojovicu s technológiou miešania a čerpania s využitím OZE – Fotovoltaického zariadenia
Hlavný cieľ projektu: Zvýšenie efektívnosti a kvality ustajnenia HD v rámci živočíšnej výroby.
Investícia do So 07 Novostavba maštale I. Etapa
Špecifický cieľ projektu: Podpora zamestnanosti v poľnohospodárstve – zvýšenie počtu pracovných
miest min. o 1 zamestnanca
Ciele strategického projektu, stanovené na základe analýzy potrieb podniku prispievajú k hlavným
cieľom PRV v rámci opatrenia 4.1:
•
•
•

k zvýšeniu efektívnosti výroby
k zvýšeniu produkcie
k zvýšeniu kvality výrobkov

Primárnym cieľom projektu je výstavba nového objektu maštale So 07 pričom hlavné parametre sú
najmä:
•
•
•
•
•
•
•

zvýšenie počtu pôrodných boxov
rozšírenie ustajňovacej kapacity pre odchov teliat
zlepšenie podmienok pre chov a výkrm HD v zmysle welfare podmienok
vytvorenie zodpovedajúcich podmienok pre plemenné býky a mladé býky
zvýšenie kapacity a efektívnosti existujúcej mäsovýroby zaradením intenzívneho výkrmu býkov
zavedenie kamerového systému do pôrodných boxov a monitoringu celého chovu
vytvorenie priestoru pre fixáciu, váženie ,triedenie, ošetrovanie a insemináciu

Všetky uvedené ciele sú v plnej korelácií a napĺňajú programové ciele zadefinované v Koncepcii rozvoja
potravinárskeho priemyslu 2014-2020.
Predmet projektu: Plánované činnosti na dosiahnutie cieľa sú zamerané na investovanie do kritického
odvetvia poľnohospodárstva - živočíšnej výroby – chov HD: Investícia do So 07 Novostavba maštale I.
Etapa, technológia ustejnenia
Opatrenie 4. Investície do hmotného majetku – časť B) Investície do spracovania, uvádzania na trh,
vývoja poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce k úsporám energetickej spotreby
4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych
výrobkov

Názov projektu: SO 04 Výrobno prevádzkový objekt – výstavba skladovacích priestorov – časť B a
prestavba nevyužívaného podkrovia na kancelárie v časti A
Ciele projektu: Primárnym cieľom projektu je využiť kapacitu nevyužívanej časti podkrovných
priestorov v SO 04 Výrobno-prevádzkovom objekte na prestavbu priestorov pre zamestnancov
(jedáleň-relaxačné miesto-zasadačka) a výstavby skladovacích priestorov časti B. , ktorú sme zatiaľ
nerealizovali z finančných dôvodov. Týmto krokom by sa nám podarilo naplno využiť potenciál budovy,
ktorá bola projektovaná pôvodne len ako Výrobno – prevádzková, na komplexný objekt umožňujúci:
- zlepšenie pracovného prostredia zamestnancov
- vytvorenie kancelárskych priestorov potrebných pre výrobnú prevádzku[, ktoré doteraz neexistovali,
vrátane klimatizácie , základného vybavenia pre zamestnancov( stoly, stoličky), malá kuchynka a WC
- rozšírenie kapacity existujúcej mäso-výroby, o veľmi potrebné vnútorné i vonkajšie skladovacie
kapacity
- zavedenie novej technológie porážky a tým zvýšenie efektívnosti výrobného procesu
- zavedenie informačných a komunikačných technológií do výrobného procesu – snímanie teplôt vo
výrobných a skladovacích priestoroch, kamerový systém do skladových a výrobných priestorov, počítač
s monitorom a tlačiarňou pre vedúceho a expedíciu mäsovýroby
- dobudovanie priestorov rozrábky – zaizolovanie a inštalácia chladiacej technológie
- doplnenie technológie o elektrický sporák s rúrou na tepelnú úpravu produktov
- obstaranie špeciálneho dodávkového chladiarenského automobilu do 3,5t
- doplnenie technológie – klimatizácie do skladu hotových výrobkov
- vybudovanie vnútro areálového osvetlenia
- vybudovanie oplotenia a posuvnej elektrickej brány na vstupe do areálu podniku a časti oplotenia
vedľa budovy s otváravou bránou
- inštalovanie záložného zdroja- motor-generátora, pre prípad výpadku elektrickej energie, na ochranu
našich chladiarenských komôr, pred týmito haváriami a rizikom zničenia celej produkcie
Naplnením týchto cieľov výraznou mierou zvýšime efektivitu našej výrobnej prevádzky, zároveň
navýšime pridanú hodnotu, skvalitnením celého technologického a výrobného procesu. Zakúpením
chladiarenského automobilu budeme môcť skrátiť vertikálny reťazec na ceste ku zákazníkom a
vytvoríme tak priamy dodávateľsko – odberateľský vzťah „farmár – zákazník“.
Vytvorením adekvátnych kvalitných pracovných podmienok zamestnancom výrobnej prevádzky
zvýšime ich produktivitu práce, pozitívny vzťah ku podniku a môžeme prijať minimálne jedného
ďalšieho zamestnanca, na plný pracovný úväzok.
Všetky uvedené ciele sú v plnej korelácií a napĺňajú programové ciele zadefinované v Koncepcií rozvoja
potravinárskeho priemyslu 2014-2020.

Opatrenie 6

Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja [nepoľnohospodárskych činnosí
Názov projektu: SO 04 Výrobno prevádzkový objekt – Zmena stavby pred dokončením – Prestavba
nevyužívaného podkrovného priestoru na ubytovanie
A. Hlavný cieľ projektu: Diverzifikácia poľnohospodárskej výroby na nepoľnohospodársku činnosť
Tento hlavný cieľ sa bude napĺňať prostredníctvom:
a) vybudovania ubytovacích kapacít ako zdroja pre tvorbu pridanej hodnoty na vidieku

b)rozvoj agroturistiky ako jednej z možností diverzifikácie poľnohospodárskej výroby na
nepoľnohospodársku činnosť prostredníctvom vybudovania ubytovacích kapacít a ako zdroja pre
tvorbu pridanej hodnoty na vidieku – tvorbu novej zamestnanosti a príjmov.
Vytvorením ubytovacej kapacity 10 lôžok chceme dosiahnuť optimálny pomer medzi prevádzkovými
nákladmi a výnosmi. Tento príjem pomôže pri výkyvoch v poľnohospodárskej prvovýrobe , hlavne z
titulu počasia, neúrody, či rôznych trhových turbulencií, ktorých sme v posledných rokoch svedkami.
Investíciou chceme dosiahnuť zvýšenie ponuky služieb vo vidieckom cestovnom ruchu v ubytovaní s
možnosťou relaxácie v oddychovom altáne s krbovou pecou a grilom, s možnosťou výjazdov do okolia
na bicykloch, letov motorovým paraglidingom, lukostreľbou .Výrazné oživenie agroturistiky a miestnej
ponuky služieb v obci Turie a blízkom regióne Žiliny a Rajeckej Doliny. V symbióze s nádhernou
prírodou v okolí, novými a modernými objektami našej farmy, zladením s okolím a voľne sa pasúce
zvieratá sa stanú miestom relaxu, oddychu a načerpania nových síl pre našich hostí, ale aj ľudí z
regiónu.
B.Špecifický cieľ: Podpora zamestnanosti
Tento cieľ sa bude napĺňať – zvýšenie počtu pracovných miest min. o 1 zamestnanca na obdobie
minimálne 24 mesiacov po realizácií projektu, pričom jeho prijatie bude najneskôr pri podpise Zmluvy
o poskytnutí NFP.
Predmet projektu: Prestavba nevyužívaných podkrovných priestorov SO 04 výrobno-prevádzkovej
budovy na ubytovanie. Návrh ubytovacích priestorov je projektovaný ako SO 04 Výrobno- prevádzkový
objekt – zmena stavby pred dokončením, Prestavba nevyužívaného podkrovného priestoru na
ubytovanie.
V rámci projektu budeme ubytovaným hosťom poskytovať doplnkové služby, hlavne:
- cykloturistické výlety po okolí
- lety na motorovom paraglidingu – priamo z našej lúky
- lukostreľba – pre malých i veľkých priamo v areáli farmy
- zážitková gastronómia s možnosťou relaxácie v oddychovom altáne s krbovou pecou a grilom
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