Tabuľka č. 5
BODOVACIE KRITÉRIÁ

Biomasa, založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín, investície súvisiace s energetickým využitím
biomasy v spojitosti s investíciami v ostatných oblastiach

Žiadateľ
IČO
Výška OV
Miesto realizácie

menej rozvinuté regióny
iné regióny

Požadovaný NFP
P.č.

Kritérium

Body

Projekt sa realizuje v okrese s mierou evidovanej nezamestnanosti k
31. 12.predchádzajúceho roka:
1.

Poznámka
V prípade, ak sa projekt realizuje vo viacerých okresoch, body
sa pridelia na základe nezamestnanosti vypočítanej
aritmetickým priemerom z údajov nezamestnanosti všetkých
okresov, kde sa projekt realizuje. Maximálny počet bodov je
14

počet bodov
Evidovaná miera
nezamestnanosti v %
12

– do 15 % vrátane

12

– nad 15 %

14

Žiadateľ bol založený alebo vznikol po 1.1.2014, nemá ukončený
žiadny celý rok činnosti a preto nevie preukázať ekonomickú
životaschopnosť

1

Žiadateľ spĺňa aspoň jedno kritérium ekonomickej životaschopnosti

3

Žiadateľ spĺňa obidve kritériá ekonomickej životaschopnosti

6

ÁNO

Žiadateľ nespĺňa ani jedno kritérum ekonomickej životaschopnosti

0

ÁNO

Projekt prispieva k hlavným cieľom PRV v rámci opatrenia 4.1 na
základe analýzy potrieb - zvýšeniu efektívnosti výroby, k zvýšeniu
3.
produkcie alebo k zvýšeniu kvality výrobkov, resp. k pestovaniu
nových produktov

5

2.

Deklarované oprávnené výdavky žiadateľom v súvislosti s
projektom sú:

0,00

ÁNO

Posúdenie životaschopnosti platí aspoň za jeden rok z rokov
2013 alebo 2014. Spôsob uplatňovania bude stanovený vo
výzve. Maximálny počet bodov je 6

Žiadateľ uvedené popíše v žiadosti o NFP a na základe
splnenia si uplatní body.

ÁNO

ÁNO
NIE

A) Pri žiadateľoch s projektom zameraným biomasu a investície s
ňou súvisiace
a) max. vo výške 400 tis. EUR vrátane
b) max. vo výške 500 tis. EUR vrátane
c) max. vo výške 600 tis. EUR vrátane
4. d) nad 600 tis. EUR
B) Pri žiadateľoch s projektom zameraným energetické plodiny
a) max. vo výške 80 tis. EUR vrátane
b) max. vo výške 120 tis. EUR vrátane
c) max. vo výške 180 tis. EUR vrátane
d) nad 180 tis. EUR
Žiadateľ sa zaviaže, že súhlasí s nižšou intenzitou pomoci ako
maximálna intenzita pomoci deklarovaná vo výzve nasledovne:
V prípade uplatnenia základnej intenzity:
a) intenzita pomoci nižšia o 5%
5. b) intenzita pomoci nižšia o 10 %
V prípade uplatnenia zvýšenej intenzity
a) intenzita pomoci nižšia o 20%
b) intenzita pomoci nižšia o 30 %

29
Biomasa

27
25

b) investície do založenia porastov rýchlo rastúcich drevín a iných
trvalých energetických plodín
Súčet bodov

Kontrola vyplnenia
nie sú zadané OV
nie je vyplnený hárok nezamestanosť
nie je vyplnený požadovaný NFP

Energetické plodiny

21

4
8

Projekt je zameraný hlavne na :
6. a) investície do využitia biomasy resp. s ňou súvisiace investície

Maximálny počet bodov je 29. Body sú za písmená a) až d).

38
35

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. Zvýšená intenzita sa berie intenzita pri uplatnení
zvýšenej intenzity za mladých a malých farmárov a pri
ekologickom poľnohospodárstve. Maximálny počet bodov je 8.
Na zaradenie do jednej z kategórie a) alebo b) je nutné aby
minimálne 80 % oprávnených výdavkov zahŕňalo len tieto dve
kategórie ( nie sú tam zahrnuté. napr. stroje, automobily a
pod. ). V prípade že sú súčasťou projektu obidve kategórie,
vyráta sa vážený aritmetický priemer z deklarovaných
oprávnených výdavkov. Maximálny počet bodov je 38.

Uplatnenie zvýšenej
intenzity

ÁNO
NIE

oprávnené výdavky

x

12,00

zadajte miesto realizácie
označte jednu možnosť v bodovacom kritériu č. 2
označte jednu možnosť v bodovacom kritériu č. 3
označte jednu možnosť v bodovacom kritériu č. 4
označte jednu možnosť v bodovacom kritériu č. 5
zadajte Výdavky v bodovacom kritériu č. 6 - aj nulové hodnoty

