Tabuľka č. 4
BODOVACIE KRITÉRIÁ

Žiadateľ
IČO
Výška OV
Užívaná výmera v ha
Požadovaný NFP
Požadovaný NFP za
všetky podané ŽoNFP
Kritérium

P.č.

Body

Poznámka

počet bodov

Územie, na ktorom je projekt realizovaný je v rámci funkčnej typizácie lesa
klasifikované :
a) výlučne ako hospodársky les

13

ÁNO

b) ako hospodársky les v kombinácii lesom ochranným resp. lesom
osobitného určenia

14

ÁNO

c) ako výlučne les ochranný resp. les osobitného určenia

15

ÁNO

1.

Žiadateľ sa zaviaže, že súhlasí s nižšou intenzitou pomoci ako maximálna
intenzita pomoci deklarovaná vo výzve nasledovne:
2.

a) zachovanie pôvodnej maximálnej intenzity

2

b) intenzita pomoci nižšia o 5%

4

c) intenzita pomoci nižšia o 10 %

6

Žiadateľ v žiadosti deklaruje súhlas so znížením
intenzity pomoc ak má o to záujem a na základe toho
si prizná body. Presný spôsob výpočtu a uplatnenia
zníženia intenzity pomoci prostredníctvom zníženia
výšky podpory bude určený vo výzve. Maximálny
počet bodov je 6.

ÁNO
NIE

Výdavky

Projekt:

3.

Uplatnenie zníženej
intenzity

a) je zameraný na projekt konverzie smrečín v rozpade

10

b) je zameraný na projekt konverzie smrečín v rozpade pri využití aspoň
30 % podielu pionierskych drevín pri obnove lesa

12

c) je zameraný na projekt ozdravných opatrení v lesoch poškodených v
dôsledku zmeny klímy, premnožením kalamitných škodcov či vplyvom
iných významných biotických a abiotických škodlivých činiteľov v
hospodárskych lesoch

14

Maximálny počet bodov je 20 Pri výbere viacerých
aktivít sa vypočíta vážený aritmetický priemer z
deklarovaných žiadaných oprávnených výdavkov.

d) je zameraný na projekt revitalizácie a obnovy lesných spoločenstiev
3. (vrátane obnovy lesných porastov, ochrany, ošetrovania a výchovy lesov)
zničených alebo výrazne destabilizovaných lesnými požiarmi, prírodnými
pohromami a katastrofickými udalosťami v hospodárskych lesoch;

16

e) je zameraný na projekt ozdravných opatrení v lesoch poškodených v
dôsledku zmeny klímy, premnožením kalamitných škodcov či vplyvom
iných významných biotických a abiotických škodlivých činiteľov v
ochranných lesoch a lesoch osobitného určenia

18

f) je zameraný na projekt revitalizácie a obnovy lesných spoločenstiev
(vrátane obnovy lesných porastov, ochrany, ošetrovania a výchovy lesov)
zničených alebo výrazne destabilizovaných lesnými požiarmi, prírodnými
pohromami a katastrofickými udalosťami v ochranných lesoch a lesoch
osobitného určenia;

20

4. Žiadateľ hospodári v certifikovaných lesoch

4

Ekonomická primeranosť projektu v prepočte na výmeru lesa je:
- do 2000 EUR/ha vrátane

15

- do 3000 EUR/ha vrátane

12

- nad 3000 EUR/ha

9

5.

Súčet bodov

Kontrola vyplnenia
nie je vyplnená výška OV
nie je vyplnená užívaná výmera v ha
nie je vyplneny požadovaný NFP
nie je vyplnený požadovaný NFP za všetky podané ŽoNFP
označte jednu možnosť v bodovacom kritériu č. 1
označte jednu možnosť v bodovacom kritériu č. 2
zadajte Výdavky v bodovacom kritériu č. 3 - aj nulové hodnoty
zadajte výmeru certifikovaného lesa kritérium č. 4

Maximálny počet bodov je 20 Pri výbere viacerých
aktivít sa vypočíta vážený aritmetický priemer z
deklarovaných žiadaných oprávnených výdavkov.

Minimálne 50 % plochy obhospodarovaného lesa
alebo minimálne 100 ha obhospodarovaného lesa je
certifikovaný les
Ekonomická primeranosť sa vypočíta ako podiel
výšky celkových žiadaných oprávnených výdavkov
ku veľkosti obhospodarovanej plochy lesa
žiadateľom. V prípade, že žiadateľ podal viac
žiadostí o nenávratný finančný príspevok v danej
výzve, hodnota sa vypočíta ako podiel súčtu výšky
žiadaných prostriedkov v danej výzve k sume
celkovej plochy obhospodarovaného lesa k 31.12.
roka predchádzajúceho výzve.

Výmera certifikovaného
lesa
Ekonomická
efektívnosť EUR/ha

x

0,00

