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mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú
nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a
(ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1255/2011, pokiaľ ide o obsah a štruktúru spoločného systému
monitorovania a hodnotenia pre operácie financované z Európskeho
námorného a rybárskeho fondu
Dopytovo orientované projekty v rámci Operačného programu Rybné
hospodárstvo 2014-2020
Európsky námorný a rybársky fond
Európske spoločenstvo
Európske štrukturálne a investičné fondy
Európska mena
Európska únia
Horizontálne princípy
Rovnosť mužov a žien a nediskriminácia
Monitorovací výbor pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája
2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú
nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a
(ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1255/2011
Nenávratný finančný príspevok
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020
Organizácia spojených národov
Pôdohospodárska platobná agentúra
Riadiaci orgán
Sprostredkovateľský orgán
Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na
programové obdobie 2014-2020
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Slovenská republika
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17.
decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom
fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde,
Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom
námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom
sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom
fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006
Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
Žiadosť o platbu
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Úvod
V súlade s článkom 113 nariadenia o ENRF monitorovací výbor schvaľuje kritériá pre výber projektov,
vrátane ich revízií.
V rámci OP RH nie je aplikovaný dvojkolový systém výberu projektov, a teda nie sú stanovené kritériá
pre výber projektových zámerov.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako RO pre OP RH, vypracovalo a predkladá MV
na schválenie kritériá pre výber DOP, verzia 3.0 uvedené v časti 3 tohto dokumentu.
Pri príprave kritérií pre výber DOP boli zohľadnené príslušné legislatívne a metodické dokumenty na
úrovni EÚ a SR, najmä všeobecné nariadenie, nariadenie o ENRF, zákon o príspevku poskytovanom
z EŠIF a Systém riadenia EŠIF.
V zmysle §17 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF sú kritériá pre výber DOP uvedené vo výzve1
ako podmienka poskytnutia príspevku, ktorej splnenie overuje RO2 v procese hodnotenia a výberu
ŽoNFP.
Pre komplexnejší obraz je v tomto dokumente uvedený celý proces hodnotenia a výberu DOP,
ktorého súčasťou je aj aplikácia kritérií pre výber projektov.
Pri hodnotení a výbere DOP budú použité hodnotiace kritériá, ako vylučujúce alebo ako kombinácia
vylučovacích a bodovaných kritérií:
- vylučujúce kritériá sa vzťahujú na všetky typy podporovaných aktivít v rámci DOP,
- bodované kritériá sa vzťahujú len na príslušné typy podporovaných aktivít v rámci DOP.
Vylučujúce kritéria sú vždy posudzované ako prvé a až po ich splnení sú posudzované bodované
kritériá.
Pre splnenie bodovaných hodnotiacich kritérií je potrebné dosiahnuť min. 60% z max. počtu bodov
bodovaných hodnotiacich kritérií na úrovni príslušnej aktivity.

1

RO vyhlási výzvu zverejnením na svojom webovom sídle.

2

V súlade so zákonom o príspevku poskytovanom z EŠIF a všeobecným nariadením môže RO písomne poveriť SO (PPA) vykonávaním časti
svojich úloh, vrátane procesu hodnotenia a výberu ŽoNFP.
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1. Implementácia DOP
DOP budú realizované v rámci týchto opatrení OP RH:
Opatrenie/Typy podporovaných aktivít
Opatrenie 2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.a, c, d, f, g, h)
Aktivita 1

Produktívne investície do akvakultúry - výstavba novej akvakultúrnej prevádzky

Aktivita 2

Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok

Aktivita 3

Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat

Aktivita 4

Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty

Aktivita 5

Obnova existujúcich produkčných zariadení

Aktivita 6

Doplnkové činnosti

Opatrenie 2.3.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.e, j)
Aktivita 1

Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovanie pozitívneho vplyvu na životné
prostredie a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov

Aktivita 2

Recirkulačné systémy

Opatrenie 5.1.1 Marketingové opatrenia (čl. 68.1.b)
Aktivita 1

Získanie nových trhov a zlepšenie marketingových podmienok

Opatrenie 5.2.1 Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry (čl. 69.1.a, b, f)
Aktivita 1

Úspora energie alebo znižovanie vplyvu na životné prostredie

Aktivita 2

Zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok

Aktivita 3

Zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a
organizácie

Oprávnenými žiadateľmi sú:
FO a PO pôsobiace v oblasti akvakultúry:
 samostatne hospodáriaci roľníci
 obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka
 občianske združenia v zmysle zákona o združovaní občanov zaoberajúce sa akvakultúrou
 štátne podniky
 príspevkové organizácie
 rozpočtové organizácie
 verejnoprávne inštitúcie
Relevantné opatrenia: 2.2.1, 2.3.1, 5.1.1, 5.2.13
FO a PO podnikajúce v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry:
 samostatne hospodáriaci roľníci
 FO podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia
 obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka
3

V prípade opatrenia 5.2.1 ide iba o aktivitu č. 3, pričom oprávneným žiadateľom môže byť iba subjekt spĺňajúci definíciu MSP.
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Relevantné opatrenia: 5.1.1, 5.2.1
V rámci opatrenia 2.2.1, 2.3.1 a 5.2.1 (aktivita 3) sa oprávnení žiadatelia delia na:
 nové subjekty (subjekty vstupujúce do sektora, teda bez podnikateľskej histórie v oblasti
akvakultúry v čase podania ŽoNFP);
 subjekty akvakultúry (existujúce subjekty s podnikateľskou históriou v oblasti akvakultúry v čase
podania ŽoNFP).
V prípade opatrení 5.1.1 a 5.2.1 (aktivita 1 a 2) sú oprávnenými žiadateľmi len existujúce subjekty.
Všetci oprávnení žiadatelia v rámci DOP musia spadať do kategórie MSP v zmysle odporúčania
Komisie 2003/361/ES4, resp. kategórie ostatných podnikov (s výnimkou opatrenia 5.2.1).
ŽoNFP pre DOP sa predkladajú na základe vyhlásenia otvorenej výzvy (to znamená, že nie je vopred
stanovený dátum uzavretia výzvy a ŽoNFP je možné predkladať priebežne až do vyčerpania
finančných prostriedkov vyčlenených na danú výzvu). Schvaľovanie ŽoNFP prebieha v tomto prípade
systémom hodnotiacich kôl, účelom ktorého je zabezpečiť optimálny a plynulý priebeh schvaľovania
ŽoNFP.
Proces implementácie DOP je bližšie rozpracovaný v Príručke pre žiadateľa dopytovo orientovaných
projektov z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020 (ďalej len „Príručka“).

2. Hodnotenie a výber DOP OP RH
V procese hodnotenia a výberu DOP sa posudzujú:
 formálne náležitosti a prípustnosť ŽoNFP na základe splnenia podmienok poskytnutia
príspevku5 (posudzované v procese administratívneho overenia ŽoNFP zamestnancami SO
(PPA)),
 hodnotiace kritériá ŽoNFP (posudzované v procese odborného hodnotenia externými
hodnotiteľmi).
V záujme vylúčenia konfliktu záujmov v priebehu hodnotenia a výberu ŽoNFP, sú zamestnanci RO
(Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR), resp. SO (PPA) a externí odborní hodnotitelia
podieľajúci sa na tomto procese povinní podpísať Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní
dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov.
2.1 Proces administratívneho overenia ŽoNFP
Po predložení ŽoNFP sa v procese administratívneho overenia ŽoNFP posudzujú formálne náležitosti
ŽoNFP (splnenie podmienok doručenia ŽoNFP – riadne a v určitej forme)6 na základe pokynov
uvedených vo výzve. Po pozitívnom posúdení formálnych náležitosti ŽoNFP je posudzovaná jej
prípustnosť na základe nižšie uvedených podmienok poskytnutia príspevku, ktoré predstavujú
minimálne kritériá na to, aby bola ŽoNFP posunutá do ďalšej fázy procesu hodnotenia, t. j. na
odborné hodnotenie.
Podmienky poskytnutia príspevku posudzované v procese administratívneho overenia DOP sú pre
všetky príslušné opatrenia/aktivity nasledujúce:
4

Pre účely začlenenia v rámci kategórie MSP v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES slúži Užívateľská príručka vydaná Európskou
komisiou v českom jazyku. Užívateľská príručka je zverejnená na internetovej stránke www.apa.sk. Jediným záväzným podkladom je
odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo dňa 6. mája 2003 o definícii mikro, malých a stredných podnikov, uverejnené v Úradnom vestníku EÚ
L 124, s. 36 zo dňa 20. mája 2003.
5

Spôsob vrátane formy preukazovania splnenia podmienok poskytnutia príspevku je uvedený v Príručke.

6

Overenie splnenia podmienok doručenia ŽoNFP je rozpracované v Príručke.
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-

Žiadateľ spĺňa podmienky poskytnutia príspevku pre oprávnenosť žiadateľa uvedené vo výzve,

-

Projekt je realizovaný na oprávnenom území7,

-

Projekt zahŕňa oprávnené výdavky8,

-

Projekt zahŕňa oprávnené aktivity9,

-

Projekt nemá preukázateľne negatívny vplyv na žiadny HP (RMŽ a ND, Udržateľný rozvoj),

-

Projekt spĺňa požiadavky legislatívy v oblasti životného prostredia,

-

Projekt je realizovaný v súlade s platnou legislatívou,

-

Celkové oprávnené výdavky projektu zodpovedajú stanovenej minimálnej a/alebo maximálnej
výške oprávnených výdavkov na projekt.

Uvedené podmienky poskytnutia príspevku sú vyhodnocované iba možnosťou „áno“ alebo
možnosťou „nie“. Pre odborné hodnotenie sú prípustné výlučne tie projekty, ktoré splnia všetky
podmienky posudzované v rámci administratívneho overenia.
2.2 Proces odborného hodnotenia ŽoNFP
Pre DOP sa v procese odborného hodnotenia uplatňujú v rámci kritérií pre výber projektov tzv.
hodnotiace kritéria ŽoNFP, ako vylučujúce alebo ako kombinácia vylučujúcich a bodovaných kritérií
podľa typu podporovanej aktivity:
Opatrenie Aktivita
1
2
3
2.2.1
4
5
6
1
2.3.1
2
5.1.1
1
1
5.2.1
2
3

Vylučujúce kritériá













Bodované kritériá









Vylučujúce hodnotiace kritériá sú definované pre všetky typy podporovaných aktivít v rámci DOP
a sú vyhodnocované iba možnosťou „áno“ alebo možnosťou „nie“. Udelenie možnosti ,,nie“ pri
vylučujúcom kritériu znamená automaticky nesplnenie kritérií pre výber projektov a neschválenie
ŽoNFP. Vylučujúce kritéria sú vždy posudzované ako prvé a až po ich splnení sú posudzované
bodované kritériá.
Bodované hodnotiace kritériá sú definované len pre vybrané typy podporovaných aktivít v rámci
príslušných opatrení z dôvodu ich investičnej náročnosti (napr. výstavba novej akvakultúrnej
7

t.j. na území SR; v rámci alebo mimo Spoločenstva; mimo hniezdnych lokalít druhov významných z pohľadu ochrany vtáctva
(v relevantných prípadoch uvedených v Príručke).
8

V ŽoNFP musia byť uvedené oprávnené výdavky v súlade s Príručkou. V prípade, že sa v procese administratívneho overenia identifikujú
neoprávnené výdavky, z dôvodu vecnej nepríslušnosti, budú celkové oprávnené výdavky projektu znížené o príslušnú výšku neoprávnených
výdavkov. Ak výška neoprávnených výdavkov bude predstavovať 80% a viac je projekt automaticky diskvalifikovaný z ďalšieho procesu
hodnotenia.
9

V ŽoNFP musia byť uvedené oprávnené aktivity v súlade s Príručkou, pričom hlavné aktivity projektu musia korešpondovať s príslušným
typom podporovanej aktivity uvedenej vo výzve.

7

prevádzky, budovanie recirkulačných systémov, odbahňovanie), zvýšeného dopytu zo strany
žiadateľov po daných investíciách v programovom období 2007-2013, ako aj ich potenciálu výrazne
prispieť k plneniu cieľov OP RH, najmä v oblasti zvýšenia produkcie a zamestnanosti v sektore
rybného hospodárstva; slúžia na posúdenie kvalitatívnej úrovne určitého aspektu ŽoNFP a

umožňujú vzájomné kvalitatívne porovnanie schvaľovaných ŽoNFP.
Pre splnenie bodovaných hodnotiacich kritérií, a teda získanie NFP z OP RH, je potrebné dosiahnuť
min. 60 % z max. počtu bodov bodovaných hodnotiacich kritérií definovaných na úrovni príslušných
podporovaných aktivít.

Opatrenie

2.2.1
2.3.1
5.2.1

Aktivita

Max. počet bodov získaný
v odbornom hodnotení

1
2
5
2
3

60
90
90
60
70

Min. hranica počtu bodov pre
splnenie bodovaných hodnotiacich
kritérií
(60% z max. počtu bodov získaných
v odbornom hodnotení)
36
54
54
36
42

V súlade so Systémom riadenia EŠIF musia byť zadefinovanými hodnotiacimi kritériami overené
minimálne nasledujúce oblasti:

1. Príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom OP a priorite Únie –posúdenie
príspevku projektu k cieľom OP;

2. Navrhovaný spôsob realizácie projektu – posúdenie prepojenia navrhovaných aktivít s
výsledkami a cieľmi projektu, posúdenie vhodnosti navrhovaných aktivít a spôsobu ich realizácie
posúdenie navrhovaných aktivít z vecného, časového hľadiska a z hľadiska ich prevádzkovej a
technickej udržateľnosti (ak relevantné), posúdenie reálnosti plánovanej hodnoty merateľných
ukazovateľov s ohľadom na časové, finančné a vecné hľadisko;

3. Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa – posúdenie dostatočných administratívnych a
prípadne odborných kapacít žiadateľa na riadenie a odbornú realizáciu projektu a zhodnotenie
skúseností s realizáciou obdobných/porovnateľných projektov k originálnym aktivitám žiadateľa
(ak relevantné) aj s ohľadom na dodržanie článku 7 všeobecného nariadenia;

4. Finančná a ekonomická stránka projektu – napr. posúdenie oprávnenosti navrhovaných výdavkov
v zmysle výzvy, overenie hospodárnosti a efektívnosti navrhovaných výdavkov, hodnotenie
finančnej a ekonomickej výkonnosti žiadateľa vo vzťahu ku schopnosti zabezpečiť finančnú
udržateľnosť projektu.
Hodnotiace kritériá pri každej ŽoNFP posudzujú dvaja odborní hodnotitelia, ktorí hodnotia ŽoNFP
v totožnom rozsahu na základe hodnotiacich kritérií uvedených vo výzve. V prípade rozporu
v hodnotení konkrétneho hodnotiaceho kritéria, rozhodne tretí odborný hodnotiteľ, tzv. arbiter. V
prípade, že je pre konkrétne odborné hodnotenie po dohode s gestorom HP určený aj zástupca
gestora HP alebo ním poverená osoba ako odborný hodnotiteľ vo vzťahu k hodnotiacim kritériám
týkajúcich sa posúdenia súladu s HP, za vyhodnotenie kritérií odborného hodnotenia v spoločnom
hodnotiacom hárku týkajúcich sa posúdenia súladu s HP sú zodpovedné tieto osoby. Odborní
hodnotitelia, ktorým bola daná ŽoNFP priradená, nechávajú uvedené kritériá vo formulári
hodnotiaceho hárku nevyplnené a vypĺňa ich zástupca gestora HP alebo ním poverená osoba.
Odborní hodnotitelia DOP sú vyberaní z databázy hodnotiteľov, ktorú vytvára RO na základe výzvy na
výber hodnotiteľov.
8

Odborní hodnotitelia sú pred hodnotením oboznámení s procesom hodnotenia a bližším popisom k
hodnoteniu projektov uvedeným v Príručke pre odborných hodnotiteľov.
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3. Hodnotiace kritériá DOP
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené vylučujúce hodnotiace kritériá, ktoré sú aplikované na všetky DOP implementované v rámci OP RH:
Hodnotiaca oblasť 1

Príspevok projektu k cieľom a výsledkom OP RH a priorite Únie

Hodnotiace kritérium

Predmet hodnotenia
Posudzuje sa zameranie projektu (obsahová stránka projektu) z hľadiska jeho súladu so stratégiou OP RH v danej oblasti,
t. j. súlad hlavných aktivít projektu s:
Opatrenie 2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.a, c, d, f, g, h)
 prioritou Únie 2 – Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je
inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach
 konkrétnym cieľom 2.2 – Zlepšenie konkurencieschopnosti a životaschopnosti podnikov akvakultúry, vrátane
zlepšenia bezpečnostných a pracovných podmienok, najmä v MSP

Súlad projektu so
stratégiou OP RH

Opatrenie 2.3.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.e, j)
 prioritou Únie 2 – Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne využíva zdroje, je
inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach
 konkrétnym cieľom 2.3 – Ochrana a obnova vodnej biodiverzity a posilnenie ekosystémov týkajúcich sa
akvakultúry a podpora akvakultúry, ktorá efektívne využíva zdroje
Opatrenie 5.1.1 Marketingové opatrenia (čl. 68.1.b)
 prioritou Únie 5 – Podpora marketingu a spracovania
 konkrétnym cieľom 5.1 – Zlepšenie organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry
Opatrenie 5.2.1 Spracovanie produktov rybolovu a akvakultúry (čl. 69.1.a, b, f)
 prioritou Únie 5 – Podpora marketingu a spracovania
 konkrétnym cieľom 5.2 – Podnecovanie investícií do odvetví spracovania a uvádzania na trh
Hodnotenie: Áno/Nie
Áno – Zameranie projektu je v súlade so stratégiou OP RH v danej oblasti.
Nie – Zameranie projektu nie je v súlade so stratégiou OP RH v danej oblasti.

Hodnotiaca oblasť 2

Spôsob realizácie projektu
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Hodnotiace kritérium

Vhodnosť a prepojenosť
hlavných aktivít projektu
vo vzťahu k stanoveným
cieľom a výsledkom
projektu

Predmet hodnotenia
V rámci hodnotiaceho kritéria sa posudzujú tieto aspekty:
 či realizácia navrhovaného projektu rieši identifikované potreby žiadateľa,
 či projekt vhodným spôsobom nadväzuje na už zrealizované aktivity/investície žiadateľom v danej oblasti, bez ohľadu
na spôsob ich financovania (vlastné zdroje, úver, OP RH 2007-2013 a pod.), ktoré boli zrealizované v priebehu
predchádzajúcich 5 rokov odo dňa predloženia ŽoNFP (ak relevantné),
 či je prostredníctvom realizácie navrhovaných hlavných aktivít projektu možné reálne predpokladať dosiahnutie
deklarovaných cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov projektu s prihliadnutím na previazanosť hlavných aktivít
projektu na ciele a výstupy/výsledky projektu (vnútorná logika projektu).
V prípade, ak hodnotiteľ vyhodnotí niektorú z hlavných aktivít projektu ako nevhodnú, resp. neúčelnú (z titulu neexistencie
logického prepojenia na východiskovú situáciu alebo ciele a výsledky projektu), určí výdavky na takúto aktivitu ako
neoprávnené a zadefinuje potrebu ďalších súvisiacich úprav projektu (napr. časový rámec realizácie aktivít projektu).
Ak odpočítaním identifikovaných neoprávnených výdavkov nebude dodržaný minimálny limit pre celkové oprávnené
výdavky na projekt stanovený vo výzve, bude projekt automaticky diskvalifikovaný.
Hodnotenie: Áno/Nie
Áno – Projekt je hodnotený kladne ak:
 prispieva k riešeniu identifikovaných potrieb (problémov) žiadateľa (ak relevantné);
 zohľadňuje a logicky nadväzuje na už realizované aktivity z prostriedkov OP RH, vlastných zdrojov, úverov a pod.
(ak relevantné);
 deklarované cieľové hodnoty všetkých merateľných ukazovateľov projektu sú stanovené realisticky s ohľadom na
hlavné aktivity projektu a navrhovaný spôsob realizácie projektu.
Nie – Projekt je hodnotený záporne ak vykazuje aspoň jeden z týchto závažných nedostatkov:
 neprispieva k riešeniu identifikovaných potrieb (problémov) žiadateľa (ak relevantné);
 realizácia projektu je nevhodná, resp. neúčelná vo vzťahu k už realizovaným aktivitám z OP RH, vlastných zdrojov,
úverov a pod. (ak relevantné);
 deklarované cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov projektu nie sú stanovené realisticky, resp. nie sú
dosiahnuteľné prostredníctvom realizácie navrhovaných hlavných aktivít projektu.

Reálnosť aktivít projektu

Posudzuje sa reálnosť časového harmonogramu realizácie hlavných aktivít projektu. Predmetom hodnotenia je
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vo vzťahu k navrhovanému posúdenie, či časový harmonogram aktivít je:
časovému harmonogramu
 súladný z hľadiska aktivít a termínov uvádzaných v celej dokumentácii ŽoNFP (súlad termínov v ŽoNFP
projektu
a priložených povoleniach/vyjadreniach),
 logický z hľadiska časovej následnosti realizácie aktivít projektu,
 realistický vo vzťahu k trvaniu jednotlivých aktivít a k ich výstupom (dodržanie lehôt schvaľovacích konaní,
stavebných povolení, postupov, verejného obstarávania a pod).
Hodnotenie: Áno/Nie
Áno – Projekt je hodnotený kladne ak:
 Časový harmonogram projektu je vnútorne súladný, aktivity sú logicky nadväzujúce a nastavené realisticky z
hľadiska ich trvania a z hľadiska dosiahnutia výstupov/výsledkov projektu.
 Časový harmonogram projektu obsahuje jeden z nasledujúcich nedostatkov, ktorý však nemá vplyv na dodržanie
celkovej, žiadateľom stanovenej, dĺžky realizácie projektu a/alebo ohrozenie dosiahnutia cieľa
a výstupov/výsledkov projektu:
- obsahuje časovo nevhodne (nelogicky) nadväzujúce aktivity projektu,
- obsahuje realizáciu aspoň jednej z aktivít projektu v neprimerane krátkej lehote, resp. v lehote kratšej, ako je
stanovená príslušnými predpismi,
- obsahuje realizáciu aspoň jednej z aktivít projektu v neprimerane dlhej lehote.
Nie – Projekt je hodnotený záporne ak:
 Časový harmonogram projektu obsahuje aspoň jeden z nasledujúcich nedostatkov, ktorý môže mať vplyv na
dodržanie celkovej žiadateľom stanovenej dĺžky realizácie projektu a/alebo ohrozenie dosiahnutia cieľa
a výstupov/výsledkov projektu:
- obsahuje časovo nevhodne (nelogicky) nadväzujúce aktivity projektu,
- obsahuje realizáciu aspoň jednej z navrhovaných aktivít projektu v neprimerane krátkej lehote, resp. v lehote
kratšej, ako je stanovená príslušnými predpismi,
- obsahuje realizáciu aspoň jednej z navrhovaných aktivít projektu v neprimerane dlhej lehote,
- obsahuje aspoň jeden termín, ktorý je v rozpore s dodržaním lehoty uvedenej v právoplatnom
povolení/rozhodnutí orgánu verejnej správy vydanom v súvislosti s realizáciou projektu (ak relevantné).
Hodnotiaca oblasť 3

Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa

Hodnotiace kritérium

Predmet hodnotenia
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Administratívna kapacita
žiadateľa na riadenie
a realizáciu projektu

Posudzuje sa, či žiadateľ má zabezpečené administratívne kapacity na riadenie (v súlade s podmienkami definovanými v
riadiacej dokumentácii pre implementáciu projektov v rámci OP RH) a realizáciu projektu (disponibilné administratívne
kapacity na realizáciu aktivít projektu, administratívne kapacity s potrebnou odbornou spôsobilosťou a know-how (ak
relevantné)).
Riadenie a odborná realizácia projektu môže byť zabezpečená internými kapacitami žiadateľa alebo externými
kapacitami, ktoré si žiadateľ na tento účel obstará.
Hodnotenie: Áno/Nie
Áno – Žiadateľ disponuje administratívnymi kapacitami na riadenie a realizáciu projektu.
Nie – Žiadateľ nedisponuje administratívnymi kapacitami na riadenie a/alebo realizáciu projektu.
Posudzuje sa súlad projektu s horizontálnymi princípmi rovnosť mužov a žien a nediskriminácia, predovšetkým s
celoštátnou stratégiou rodovej rovnosti a dodržiavaním Dohovoru OSN pre osoby so zdravotným postihnutím.

Súlad projektu s cieľmi HP
RMŽ a ND

Hodnotiaca oblasť 4

Hodnotenie: Áno/Nie
Áno – Projekt je hodnotený kladne ak je v súlade s cieľmi HP RMŽ a ND10.
Nie – Projekt je hodnotený záporne ak nie je v súlade s cieľmi HP RMŽ a ND9.
Finančná a ekonomická stránka projektu

Hodnotiace kritérium

Predmet hodnotenia

Účelnosť výdavkov
projektu

Posudzuje sa, či celkové oprávnené výdavky projektu spĺňajú podmienku účelnosti vzhľadom k stanoveným cieľom a
očakávaným výstupom/výsledkom projektu (t.j. či sú potrebné/nevyhnutné na realizáciu projektu).
V prípade identifikácie neoprávnených výdavkov projektu (z titulu vecnej neoprávnenosti alebo neúčelnosti) sa v procese
odborného hodnotenia výška celkových oprávnených výdavkov projektu adekvátne zníži.
Ak odpočítaním identifikovaných neoprávnených výdavkov nebude dodržaný minimálny limit pre celkové oprávnené
výdavky na projekt stanovený vo výzve, bude projekt diskvalifikovaný.
Hodnotenie: Áno/Nie
Áno – Projekt je hodnotený kladne ak 80% a viac finančnej hodnoty žiadateľom definovaných celkových oprávnených
výdavkov projektu je účelných vzhľadom k stanoveným cieľom a očakávaným výstupom/výsledkom projektu.
Nie – Projekt je hodnotený záporne ak menej ako 80% finančnej hodnoty žiadateľom definovaných celkových

10

Ciele HP RMŽ a ND sú definované v Systéme implementácie HP RMŽ a ND na roky 2014-2020.
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oprávnených výdavkov je účelných vzhľadom k stanoveným cieľom a očakávaným výstupom/výsledkom projektu.

Hospodárnosť výdavkov
projektu

Posudzuje sa, či navrhnuté výdavky projektu spĺňajú podmienku hospodárnosti, t.j. či zodpovedajú obvyklým cenám v
danom mieste a čase.
Uvedené sa posudzuje vykonaním prieskumu trhu11, alebo podľa stanovených finančných limitov, t.j. maximálnych
jednotkových cien príslušných oprávnených druhov výdavkov (v prípade ich dostupnosti), ktoré budú pravidelne
aktualizované podľa vývoja trhových cien. Hospodárnosť výdavkov bez stanoveného finančného limitu bude overovaná
výlučne vykonaním prieskumu trhu.
Pozn.: Pri posudzovaní hospodárnosti výdavkov projektu sa berie do úvahy výška výdavkov projektu po ich prípadnom
znížení, či už po administratívnom overení a/alebo odborným hodnotiteľom aplikáciou príslušných predchádzajúcich
kritérií, t.j. overuje sa hospodárnosť oprávnených druhov výdavkov v rozpočte projektu, ktoré sú aktuálne k danej fáze
posudzovania.
V prípade identifikácie nehospodárnych výdavkov budú celkové oprávnené výdavky projektu adekvátne znížené.
Ak odpočítaním nehospodárnych výdavkov nebude dodržaný minimálny limit pre celkové oprávnené výdavky na projekt
stanovený vo výzve, bude projekt diskvalifikovaný.
Odborný hodnotiteľ vykoná hodnotenie po prípadnej korekcii celkových oprávnených výdavkov projektu z dôvodu
nehospodárnosti výdavkov.
Pre objektívne posúdenie tohto kritéria bude vo výzve a v Príručke pre odborného hodnotiteľa uvedený spôsob
preukazovania a postup overovania hospodárnosti a efektívnosti výdavkov.
Hodnotenie: Áno/Nie
Áno – Projekt je hodnotený kladne ak 80% a viac výdavkov projektu je hospodárnych.
Nie – Projekt je hodnotený záporne ak menej ako 80% výdavkov projektu je hospodárnych.

11

V súlade s Metodickým pokynom CKO. č. 18 k overovaniu hospodárnosti výdavkov.
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Posudzuje sa momentálna finančná situácia žiadateľa z hľadiska jeho schopnosti spolufinancovať projekt a niesť riziko
z prípadných neoprávnených výdavkov identifikovaných v procese hodnotenia ŽoNFP (na základe dokladov
preukazujúcich zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu, ako je úverová zmluva
s komerčnou bankou, výpis z bankového účtu žiadateľa a pod.).

Finančná situácia žiadateľa

Hodnotenie: Áno/Nie
Áno – Projekt je hodnotený kladne ak:
 Z finančnej situácie žiadateľa vyplýva, že momentálne vie zabezpečiť spolufinancovanie projektu a znášať
prípadné neoprávnené výdavky z vlastných zdrojov.
 Z finančnej situácie žiadateľa vyplýva, že momentálne nevie zabezpečiť spolufinancovanie projektu vzhľadom na
rozsah identifikovaných neoprávnených výdavkov avšak s možnosťou získania vlastných zdrojov na
spolufinancovanie po prípadnom predĺžení realizácie projektu v závislosti od typu podporovanej aktivity.
Pozn.: Odborný hodnotiteľ zadefinuje potrebu prípadných súvisiacich úprav projektu, ako je časový rámec
realizácie aktivít projektu.
Nie – Projekt je hodnotený záporne ak:
 Z finančnej situácie žiadateľa vyplýva, že momentálne nevie zabezpečiť spolufinancovanie projektu vzhľadom na
rozsah identifikovaných neoprávnených výdavkov v procese hodnotenia ŽoNFP bez akejkoľvek možnosti získania
vlastných zdrojov na spolufinancovanie ani po prípadnom predĺžení realizácie projektu (pri dodržaní stanovenej
max. lehoty na realizáciu projektu v závislosti od typu podporovanej aktivity, resp. predĺžením realizácie projektu
by bola prekročená stanovená max. lehota na realizáciu projektu) – projekt je diskvalifikovaný vzhľadom na
nesplnenie podmienky poskytnutia príspevku týkajúcej sa povinnosti žiadateľa zabezpečiť spolufinancovanie
projektu z vlastných zdrojov v pomernej výške.

15

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené bodované hodnotiace kritériá DOP vzťahujúce sa k príslušným typom podporovaných aktivít:
Aktivita 1 Produktívne investície do akvakultúry – výstavba novej akvakultúrnej prevádzky (opatrenie 2.2.1)
Aktivita 2 Recirkulačné systémy (opatrenie 2.3.1)
Hodnotiaca oblasť 1
Hodnotiace kritérium

Príspevok projektu k cieľom a výsledkom OP RH a priorite Únie
Predmet hodnotenia

Body

Max.

Posudzuje sa prínos projektu k zvýšeniu akvakultúrnej produkcie v trhovej veľkosti pre odbyt
alebo spracovanie a u produkcie násad aj na ďalší chov.
Hodnotí sa žiadateľom dosiahnutá nová produkcia1).
Hodnotenie:

Potenciál zvýšenia produkcie

a) Žiadateľ dosiahne novú produkciu násad v množstve do 500 tis. ks a/alebo produkciu
trhových rýb v množstve do 10 ton vrátane

30

b) Žiadateľ dosiahne novú produkciu násad v množstve nad 500 tis. ks do 1 mil. ks vrátane
a/alebo produkciu trhových rýb v množstve nad 10 a do 50 ton vrátane

35

c) Žiadateľ dosiahne novú produkciu násad v množstve nad 1 mil. ks a/alebo produkciu
trhových rýb v množstve nad 50 ton

40

Ako východiskový stav pre vyhodnotenie kritéria sa berie priemerná3) a/alebo
predpokladaná4) vlastná produkcia2).
Žiadateľ musí dosiahnuť v ŽoNFP deklarovanú novú1) vlastnú produkciu, zahrnutú do
hodnotenia kritéria, najneskôr do dvoch rokov od finančného ukončenia projektu.
Splnenie kritéria sa bude sledovať prostredníctvom monitorovacích správ, na základe
žiadateľom podaných štatistických hlásení5).
Do obdobia sa nezapočítava doba eradikácie nákazy, ak bola nariadená rozhodnutím ŠVPS
SR, v takom prípade sa sledované obdobie alebo jeho časť posúva na rok nasledujúci po
skončení eradikácie.
Ak bude projekt zvýhodnený z titulu tohto kritéria, nedodržanie objemu novej produkcie,
deklarovanej v ŽoNFP a následného zazmluvnenia bude predmetom sankcií v zmysle
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uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí NFP.
Posudzuje sa prínos projektu v oblasti zamestnanosti.
Hodnotí sa vytvorenie a udržanie nových alebo udržanie existujúcich pracovných miest na
plný úväzok v podporovanej prevádzke počas stanoveného obdobia.
Hodnotenie:

Pracovné miesta

a) Projekt nespĺňa žiadny z bodov b) - e)

0

b) Projektom bude udržaných 1-5 existujúcich pracovných miest

5

c) Projektom bude udržaných viac ako 5 existujúcich pracovných miest

10

d) Projektom budú vytvorené a udržané 1-5 nových pracovných miest

15

e) Projektom bude vytvorených a udržaných viac ako 5 nových pracovných miest

20

Za referenčný, počiatočný stav pracovných miest sa berie ich stav ku dňu predloženia
ŽoNFP, deklarovaný v organizačnej schéme pracovných miest žiadateľa. Zo schémy musí byť
zrejmý vzťah pracovného miesta, zahrnutého do hodnotenia kritéria, k podporovanej
prevádzke. Za konečné obdobie pre určenie počtu pracovných miest, zahrnutých do
hodnotenia kritéria, sa berie ich stav k dátumu určenému žiadateľom, najneskôr však
dátum predloženia poslednej ŽoP. Znamená to, že žiadateľ musí najneskôr pri predložení
poslednej ŽoP preukázať, že vytvoril nové a/alebo udržal existujúce pracovné miesto/miesta
zahrnuté do hodnotenia kritéria.
Za nedodržanie kritéria sa považuje, ak počet pracovných miest, zahrnutých do hodnotenia
kritéria, nie je v súlade s počtom, deklarovaným v ŽoNFP. Pracovné miesta, zahrnuté do
hodnotenia kritéria, musia byť obsadené minimálne počas celého sledovaného obdobia,
pričom však platí, že sa udržiavajú pracovné miesta, nie konkrétni pracovníci.
Body za udržanie existujúcich a body za vytvorenie a udržanie nových pracovných miest sa
nesčítajú.
Vytvorenie a udržanie pracovných miest sa bude sledovať na ročnej báze, prostredníctvom
monitorovacích správ. Udržanie nových a existujúcich pracovných miest sa monitoruje vo
fáze udržateľnosti projektu, a to v prípade žiadateľov spadajúcich do kategórie MSP po dobu
3 rokov a pre žiadateľa mimo kategórie MSP po dobu 5 rokov odo dňa vyplatenia poslednej
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ŽoP, na základe žiadateľom podaných štatistických hlásení5).
Ak na podporovanej prevádzke nariadi ŠVPS SR eradikáciu nákazy, môže žiadateľ požiadať,
aby sa do obdobia nezapočítavala doba eradikácie a aby sa sledované obdobie alebo jeho
časť posunula na rok nasledujúci po skončení eradikácie.
Ak bude projekt zvýhodnený z titulu tohto kritéria, nedodržanie počtu pracovných miest v
rozsahu podľa ŽoNFP a následného zazmluvnenia bude predmetom sankcií v zmysle
uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí NFP.
SPOLU:

60

Body

Max.

Aktivita 2 Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok (opatrenie 2.2.1)
Hodnotiaca oblasť 1
Hodnotiace kritérium

Príspevok projektu k cieľom a výsledkom OP RH a prioritám Únie
Predmet hodnotenia
Posudzuje sa prínos projektu k zvýšeniu alebo udržaniu akvakultúrnej produkcie v trhovej
veľkosti pre odbyt alebo spracovanie a u produkcie násad aj na ďalší chov.
Hodnotí sa žiadateľom dosiahnutá a udržaná nová1) alebo udržaná existujúca produkcia.
Hodnotenie:

Potenciál zvýšenia alebo
udržania produkcie

a) Žiadateľ udrží existujúcu produkciu násad v množstve do 750 tis. ks vrátane a/alebo
produkciu trhových rýb v množstve do 20 ton vrátane

25

b) Žiadateľ udrží existujúcu produkciu násad v množstve nad 750 tis. ks a/alebo produkciu
trhových rýb v množstve nad 20 ton

30

c) Žiadateľ dosiahne a udrží novú produkciu násad v množstve do 500 tis. ks a/alebo
produkciu trhových rýb v množstve do 10 ton vrátane

35

d) Žiadateľ dosiahne a udrží novú produkciu násad v množstve nad 500 tis. ks a/alebo
produkciu trhových rýb v množstve nad 10 ton

40

Ako východiskový stav pre vyhodnotenie kritéria sa berie priemerná3) a/alebo
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predpokladaná4) vlastná produkcia2).
Body za udržanie existujúcej a body za vytvorenie a udržanie novej produkcie sa nesčítajú.
Žiadateľ musí preukázať, že dosiahol v ŽoNFP deklarovanú novú alebo udržal v ŽoNFP
deklarovanú existujúcu vlastnú produkciu, zahrnutú do hodnotenia kritéria, najneskôr do
dvoch rokov od finančného ukončenia projektu.
Splnenie kritéria sa bude sledovať prostredníctvom monitorovacích správ, na základe
žiadateľom podaných štatistických hlásení5).
Do obdobia sa nezapočítava doba eradikácie nákazy, ak bola nariadená rozhodnutím ŠVPS
SR, v takom prípade sa sledované obdobie alebo jeho časť posúva na rok nasledujúci po
skončení eradikácie.
Ak bude projekt zvýhodnený z titulu tohto kritéria, nedodržanie objemu existujúcej alebo
novej produkcie, deklarovanej v ŽoNFP a následného zazmluvnenia bude predmetom sankcií
v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí NFP.
Posudzuje sa prínos projektu v oblasti zamestnanosti.
Hodnotí sa vytvorenie a udržanie nových alebo udržanie existujúcich pracovných miest na
plný úväzok v podporovanej prevádzke počas stanoveného obdobia.
Hodnotenie:
Pracovné miesta

a) Projekt nespĺňa žiadny z bodov b) - e)

0

b) Projektom bude udržaných 1-5 existujúcich pracovných miest

5

c) Projektom bude udržaných viac ako 5 existujúcich pracovných miest

10

d) Projektom budú vytvorené a udržané 1-5 nových pracovných miest

15

e) Projektom bude vytvorených a udržaných viac ako 5 nových pracovných miest

20

19

20

Za referenčný, počiatočný stav pracovných miest sa berie ich stav ku dňu predloženia
ŽoNFP, deklarovaný v organizačnej schéme pracovných miest žiadateľa. Zo schémy musí byť
zrejmý vzťah pracovného miesta, zahrnutého do hodnotenia kritéria, k podporovanej
prevádzke. Za konečné obdobie pre určenie počtu pracovných miest, zahrnutých do
hodnotenia kritéria, sa berie ich stav k dátumu určenému žiadateľom, najneskôr však
dátum predloženia poslednej ŽoP. Znamená to, že žiadateľ musí najneskôr pri predložení
poslednej ŽoP preukázať, že vytvoril nové a/alebo udržal existujúce pracovné miesto/miesta
zahrnuté do hodnotenia kritéria.
Za nedodržanie kritéria sa považuje, ak počet pracovných miest, zahrnutých do hodnotenia
kritéria, nie je v súlade s počtom, deklarovaným v ŽoNFP. Pracovné miesta, zahrnuté do
hodnotenia kritéria, musia byť obsadené minimálne počas celého sledovaného obdobia,
pričom však platí, že sa udržiavajú pracovné miesta, nie konkrétni pracovníci.
Body za udržanie existujúcich a body za vytvorenie a udržanie nových pracovných miest sa
nesčítajú.
Vytvorenie a udržanie pracovných miest sa bude sledovať na ročnej báze, prostredníctvom
monitorovacích správ. Udržanie nových a existujúcich pracovných miest sa monitoruje vo
fáze udržateľnosti projektu, a to v prípade žiadateľov spadajúcich do kategórie MSP po dobu
3 rokov a pre žiadateľa mimo kategórie MSP po dobu 5 rokov odo dňa vyplatenia poslednej
ŽoP, na základe žiadateľom podaných štatistických hlásení5).
Ak na podporovanej prevádzke nariadi ŠVPS SR eradikáciu nákazy, môže žiadateľ požiadať,
aby sa do obdobia nezapočítavala doba eradikácie a aby sa sledované obdobie alebo jeho
časť posunula na rok nasledujúci po skončení eradikácie.
Ak bude projekt zvýhodnený z titulu tohto kritéria, nedodržanie počtu pracovných miest v
rozsahu podľa ŽoNFP a následného zazmluvnenia bude predmetom sankcií v zmysle
uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí NFP.
Posudzuje sa rozsah projektu.
Preferované investície

Hodnotí sa zameranie hlavných aktivít projektu na preferované typy investícií.
Hodnotenie:
a) Projekt zahŕňa len nákup dopravných prostriedkov v zmysle číselníka oprávnených
20

5

15

výdavkov
b) Projekt zahŕňa stavebné investície

10

c) Projekt zahŕňa technológie6)

15

Pre získanie bodov za typ investície b) alebo c) je potrebné, aby táto predstavovala min. 60%
z celkových oprávnených výdavkov projektu. Ak investícia podľa bodu b) nedosiahne min. 60
% z celkových oprávnených výdavkov projektu, avšak spolu s investíciou podľa bodu c)
v súhrne dosahujú 60 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, projekt získa 10 bodov.
Ak investícia podľa bodu c) nedosiahne min. 60 % z celkových oprávnených výdavkov
projektu, avšak spolu s investíciou podľa bodu b) v súhrne dosahujú 60 % z celkových
oprávnených výdavkov projektu, projekt získa 10 bodov. Ak investície podľa bodu b) a c) ani
v súhrne nedosiahnu min. 60% z celkových oprávnených výdavkov projektu, projekt získa 5
bodov.
Hodnotiaca oblasť 4

Finančná a ekonomická stránka projektu

Hodnotiace kritérium

Predmet hodnotenia

Body

Max.

Posudzuje sa postavenie žiadateľa v rámci odvetvia rybného hospodárstva.
Hodnotí sa podiel príjmov/tržieb z akvakultúry na celkových príjmoch/tržbách žiadateľa.
Hodnotenie:

Postavenie v rámci odvetvia

a) Podiel do 60 % vrátane

10

b) Podiel nad 60 % do 70 %

12

c) Podiel 70 % a viac

15

Príjmami/tržbami z akvakultúry sú príjmy/tržby za vlastnú produkciu1), z predaja povolení na
lov rýb a z členských príspevkov občianskych združení pôsobiacich v akvakultúre. (Za
príjmy/tržby z akvakultúry sa teda nepovažujú tržby/príjmy dosiahnuté predajom
nakúpených produktov, ak neboli v podniku žiadateľa ďalej chované alebo spracované.)
Ako východiskový stav pre vyhodnotenie kritéria sa berie priemerný podiel za 3 skončené
kalendárne roky pred podaním ŽoNFP. Ak žiadateľ podnikal kratšie, berie sa podiel za 1 resp.
priemerný podiel za 2 roky pred podaním ŽoNFP. Do hodnoteného obdobia sa nezapočítava
obdobie eradikácie nákazy, ak bola eradikácia nariadená rozhodnutím ŠVPS SR, v takom
21

15

prípade sa obdobie hodnotenia z roku/rokov trvania eradikácia posúva pred rok/roky trvania
eradikácie o dobu jej trvania.
Výpočet podielu uvedie žiadateľ v ŽoNFP.
SPOLU:

90

Aktivita 5 Obnova existujúcich produkčných zariadení (opatrenie 2.2.1)
Hodnotiaca oblasť 1

Príspevok projektu k cieľom a výsledkom OP RH a priorite Únie

Hodnotiace kritérium

Predmet hodnotenia

Body

Max.

Posudzuje sa prínos projektu z pohľadu ochrany životného prostredia prostredníctvom
nasledujúcich kritérií:
1. V rámci projektu bude realizovaná výsadba trávnych alebo drevinových zasakovacích
pásov v kombinácii s terénnymi úpravami zamedzujúcimi splachom z ornej pôdy do
rybníkov.
2. Rozloha litorálnych porastov (bylinná a krovitá litorálna vegetácia) po odbahnení v
pomere k ich pôvodnej rozlohe je väčšia ako 30 %.
Akvaenviromentálne hľadisko

3. V rámci projektu budú pre vtáctvo vytvorené hniezdne ostrovy s vegetáciou alebo bez
vegetácie.
Hodnotenie:
a) Projekt nespĺňa ani jedno kritérium

0

b) Projekt spĺňa 1 kritérium

15

c) Projekt spĺňa 2 kritériá

25

d) Projekt spĺňa všetky kritériá

30

Splnenie 2. kritéria sa vyhodnocuje na základe zdokladovania rozlohy geodetickým
zameraním pred a po realizácii projektu, ktoré žiadateľ predloží najneskôr pri poslednej ŽoP.
Potenciál zvýšenia produkcie
revitalizáciou produkčnej

Posudzuje sa prínos projektu k zvýšeniu produkcie akvakultúry vo vzťahu k obnovenej
ploche produkčného zariadenia.
22

30

plochy

Hodnotí sa podiel odbahňovanej plochy k celkovej ploche produkčného zariadenia.
Hodnotenie:
a) Podiel do 60 % vrátane

25

b) Podiel nad 60 %

35

35

Splnenie kritéria sa vyhodnocuje na základe zdokladovania množstva odstránených dnových
sedimentov (geodetické zameranie pred a po realizácii projektu), ktoré žiadateľ predloží
najneskôr pri poslednej ŽoP.
Posudzuje sa rozsah projektu.
Hodnotí sa zameranie hlavných aktivít projektu na preferované typy investícií.
Hodnotenie:
Preferované preventívne
investície

a) Projekt nezahŕňa investície súvisiace s realizáciou opatrení na predchádzanie zanášaniu
dnovými sedimentmi

4

b) Projekt zahŕňa vybudovanie obtokového kanála

8

c) Projekt zahŕňa vybudovanie sedimentačnej nádrže na prítoku

10

10

Body za typ investície b) a body za typ investície c) sa nesčítajú.
Hodnotiaca oblasť 4

Finančná a ekonomická stránka projektu

Hodnotiace kritérium

Predmet hodnotenia

Body

Max.

Posudzuje sa postavenie žiadateľa v rámci odvetvia rybného hospodárstva.
Hodnotí sa podiel príjmov/tržieb z akvakultúry na celkových príjmoch/tržbách žiadateľa.
Hodnotenie:
Postavenie v rámci odvetvia

a) Podiel do 60 % vrátane

10

b) Podiel nad 60 % do 70 %

12

c) Podiel 70 % a viac

15

Príjmami/tržbami z akvakultúry sú príjmy/tržby za vlastnú produkciu1), z predaja povolení na
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lov rýb a z členských príspevkov občianskych združení pôsobiacich v akvakultúre. (Za
príjmy/tržby z akvakultúry sa teda nepovažujú tržby/príjmy dosiahnuté predajom
nakúpených produktov, ak neboli v podniku žiadateľa ďalej chované alebo spracované).
Ako východiskový stav pre vyhodnotenie kritéria sa berie priemerný podiel za 3 skončené
kalendárne roky pred podaním ŽoNFP. Ak žiadateľ podnikal kratšie, berie sa podiel za 1,
resp. priemerný podiel za 2 roky pred podaním ŽoNFP.
Do hodnoteného obdobia sa nezapočítava obdobie eradikácie nákazy, ak bola eradikácia
nariadená rozhodnutím ŠVPS SR, v takom prípade sa obdobie hodnotenia z roku/rokov
trvania eradikácia posúva pred rok/roky trvania eradikácie o dobu jej trvania.
Výpočet podielu uvedie žiadateľ v ŽoNFP.
SPOLU:

90

Body

Max.

Aktivita 3 Zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie (opatrenie 5.2.1)
Hodnotiaca oblasť 1
Hodnotiace kritérium

Potenciál zvýšenia alebo
udržania produkcie
spracovaných produktov
akvakultúry a morského
rybolovu

Príspevok projektu k cieľom a výsledkom OP RH a priorite Únie
Predmet hodnotenia
Posudzuje sa prínos realizácie projektu k zvýšeniu alebo udržaniu produkcie spracovaných
produktov akvakultúry a morského rybolovu.
Hodnotí sa žiadateľom dosiahnutá a udržaná nová1) alebo udržaná existujúca produkcia.
Hodnotenie:
a) Žiadateľ udrží existujúcu produkciu spracovaných produktov akvakultúry a/alebo
morského rybolovu v množstve do 5 ton vrátane

15

b) Žiadateľ udrží existujúcu produkciu spracovaných produktov akvakultúry a/alebo
morského rybolovu v množstve nad 5 ton

25

c) Žiadateľ dosiahne novú produkciu spracovaných produktov akvakultúry a/alebo
morského rybolovu v množstve do 5 ton vrátane

30
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35

d) Žiadateľ dosiahne novú produkciu spracovaných produktov akvakultúry a/alebo
morského rybolovu v množstve nad 5 ton
Ako východiskový stav pre vyhodnotenie kritéria u žiadateľa, ktorý pred podaním ŽoNFP
podnikal v spracovaní rýb, sa berie priemerná3) vlastná produkcia1) spracovaných produktov
akvakultúry a morského rybolovu za 3 skončené kalendárne roky pred podaním ŽoNFP. Ak
žiadateľ podnikal kratšie, berie sa produkcia za, resp. priemer za 2 roky pred podaním
ŽoNFP.
V tomto prípade sa pri výpočte vlastnej produkcie nezapočíta produkcia akvakultúry v živom
stave.
Do vlastnej produkcie spracovaných produktov akvakultúry a morského rybolovu sa
nezapočítava predaj nakúpených produktov, ktoré neboli v podporovanej prevádzke ďalej
spracované.
Žiadateľ musí preukázať, že dosiahol v ŽoNFP deklarovanú novú alebo udržal v ŽoNFP
deklarovanú existujúcu vlastnú produkciu, zahrnutú do hodnotenia kritéria, najneskôr pri
predložení poslednej ŽoP.
Do obdobia sa nezapočítava doba eradikácie nákazy, ak bola nariadená rozhodnutím ŠVPS
SR, v takom prípade sa sledované obdobie alebo jeho časť posúva na rok nasledujúci po
skončení eradikácie.
Body za udržanie existujúcej a body za vytvorenie a udržanie novej produkcie sa nesčítajú.
Splnenie kritéria sa bude sledovať prostredníctvom monitorovacích správ, na základe
žiadateľom podaných štatistických hlásení5).
Ak bude projekt zvýhodnený z titulu tohto kritéria, nedodržanie objemu existujúcej alebo
novej produkcie, deklarovanej v ŽoNFP a následného zazmluvnenia bude predmetom sankcií
v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pracovné miesta

Posudzuje sa prínos projektu v oblasti zamestnanosti.
Hodnotí sa vytvorenie a udržanie nových alebo udržanie existujúcich pracovných miest na
plný úväzok v podporovanej prevádzke počas stanoveného obdobia.
Hodnotenie:
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a) Projekt nespĺňa žiadny z bodov b) - e)

0

b) Projektom bude udržaných 1-5 existujúcich pracovných miest

5

c) Projektom bude udržaných viac ako 5 existujúcich pracovných miest

10

d) Projektom budú vytvorené a udržané 1-5 nových pracovných miest

15

e) Projektom bude vytvorených a udržaných viac ako 5 nových pracovných miest

20

Za referenčný, počiatočný stav pracovných miest sa berie ich stav ku dňu predloženia
ŽoNFP, deklarovaný v organizačnej schéme pracovných miest žiadateľa. Zo schémy musí byť
zrejmý vzťah pracovného miesta, zahrnutého do hodnotenia kritéria, k podporovanej
prevádzke. Za konečné obdobie pre určenie počtu pracovných miest, zahrnutých do
hodnotenia kritéria, sa berie ich stav k dátumu určenému žiadateľom, najneskôr však
dátum predloženia poslednej ŽoP. Znamená to, že žiadateľ musí najneskôr pri predložení
poslednej ŽoP preukázať, že vytvoril nové a/alebo udržal existujúce pracovné miesto/miesta
zahrnuté do hodnotenia kritéria.
Za nedodržanie kritéria sa považuje, ak počet pracovných miest, zahrnutých do hodnotenia
kritéria, nie je v súlade s počtom, deklarovaným v ŽoNFP. Pracovné miesta, zahrnuté do
hodnotenia kritéria, musia byť obsadené minimálne počas celého sledovaného obdobia,
pričom však platí, že sa udržiavajú pracovné miesta, nie konkrétni pracovníci.
Body za udržanie existujúcich a body za vytvorenie a udržanie nových pracovných miest sa
nesčítajú.
Vytvorenie a udržanie pracovných miest sa bude sledovať na ročnej báze, prostredníctvom
monitorovacích správ. Udržanie nových a existujúcich pracovných miest sa monitoruje vo
fáze udržateľnosti projektu, a to v prípade žiadateľov spadajúcich do kategórie MSP po dobu
3 rokov a pre žiadateľa mimo kategórie MSP po dobu 5 rokov odo dňa vyplatenia poslednej
ŽoP, na základe žiadateľom podaných štatistických hlásení5).
Ak na podporovanej prevádzke nariadi ŠVPS SR eradikáciu nákazy, môže žiadateľ požiadať,
aby sa do obdobia nezapočítavala doba eradikácie a aby sa sledované obdobie alebo jeho
časť posunula na rok nasledujúci po skončení eradikácie.
Ak bude projekt zvýhodnený z titulu tohto kritéria, nedodržanie počtu pracovných miest v
rozsahu podľa ŽoNFP a následného zazmluvnenia bude predmetom sankcií v zmysle
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uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí NFP.
Posudzuje sa rozsah projektu.
Hodnotí sa zameranie hlavných aktivít projektu na preferované typy investícií.
Hodnotenie:

Preferované investície

a) Projekt zahŕňa len nákup dopravných prostriedkov v zmysle číselníka oprávnených
výdavkov

5

b) Projekt zahŕňa stavebné investície

10

c) Projekt zahŕňa technológie6)

15

15

Pre získanie bodov za typ investície b) alebo c) je potrebné, aby táto predstavovala min. 60%
z celkových oprávnených výdavkov projektu. Ak investícia podľa bodu b) nedosiahne min. 60
% z celkových oprávnených výdavkov projektu, avšak spolu s investíciou podľa bodu c)
v súhrne dosahujú 60 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, projekt získa 10 bodov.
Ak investícia podľa bodu c) nedosiahne min. 60 % z celkových oprávnených výdavkov
projektu, avšak spolu s investíciou podľa bodu b) v súhrne dosahujú 60 % z celkových
oprávnených výdavkov projektu, projekt získa 10 bodov. Ak investície podľa bodu b) a c) ani
v súhrne nedosiahnu min. 60% z celkových oprávnených výdavkov projektu, projekt získa 5
bodov.
SPOLU:

70

1) Nová produkcia je vlastná produkcia dosiahnutá žiadateľom, ktorý pred podaním ŽoNFP nepodnikal v akvakultúre, resp. produkcia dosiahnutá žiadateľom, ktorý v akvakultúre podnikal pred podaním
ŽoNFP, nad úrovňou priemernej vlastnej produkcie.
2) Vlastná produkcia (v tonách alebo v tis. ks) sa za daný rok „n“ vypočíta nasledovne:
stav k 31.12. roku "n" + predaj (vrátane spracovania a zarybnenia) - nákup - stav k 1.1. roku "n"
pričom do produkcie sa započítavajú živé produkty akvakultúry a spracované produkty akvakultúry a morského rybolovu. Ak žiadateľ produkuje aj násady aj trhové ryby, prepočíta produkciu násad na tony.
Do obdobia sa nezapočítava doba eradikácie nákazy, ak bola nariadená rozhodnutím ŠVPS SR, v takom prípade sa sledované obdobie alebo jeho časť posúva na rok nasledujúci po skončení eradikácie.
3) Priemerná vlastná produkcia sa vypočíta za 3 skončené roky pred podaním ŽoNFP. Ak žiadateľ podnikal kratšie, berie sa produkcia za 1 resp. priemer za 2 roky pred podaním ŽoNFP.
4) Predpokladaná produkcia je vlastná produkcia, ktorú deklaruje žiadateľ v ŽoNFP ako produkciu, ktorú predpokladá dosiahnuť.
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5) Štatistické hlásenie je podané, ak ho žiadateľ v súlade s platnou legislatívou (spôsobom, v rozsahu a v termíne) zašle alebo doručí príslušnému subjektu, ktorý ho spracúva (Štatistický úrad SR, Radela, s.r.o.).
6) Technológiou sa pre potreby bodovacích kritérií č. 6 rozumejú stroje, zariadenia, prístroje a informačné technológie, využívané v akvakultúre, resp. v spracovaní produktov akvakultúry a morského rybolovu,
s výnimkou dopravných prostriedkov definovaných v číselníku oprávnených výdavkov.

Ak bude projekt zvýhodnený z titulu niektorého kritéria, deklarovaného v ŽoNFP, bude jeho nesplnenie predmetom sankcií v zmysle uzatvorenej Zmluvy
o poskytnutí NFP.
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3.1 Rozlišovacie kritériá
Pre potreby OP RH sa stanovujú rozlišovacie kritériá pre výber ŽoNFP v prípade posledného
hodnotiaceho kola otvorenej výzvy, kedy môže potenciálne nastať prípad, že príslušný zostatok
finančných prostriedkov alokovaný na otvorenú výzvu neumožní uspokojiť všetky ŽoNFP prijaté do
stanoveného termínu pre posledné hodnotiace kolo v rámci danej výzvy.
Rozlišovacie kritériá pre OP RH sú nasledujúce:
-

skorší dátum a čas odoslania elektronickej verzie ŽoNFP v ITMS 2014+ a/alebo
vyšší počet bodov získaný v bodovom hodnotení ŽoNFP.

Rozlišovacie kritériá sa použijú na ŽoNFP, ktoré splnili:
-

vylučujúce kritériá (pri ŽoNFP zameraných na aktivity podliehajúcich posúdeniu výlučne
vylučujúcich kritérií); ŽoNFP sa zoradia podľa dátumu a času odoslania elektronickej verzie ŽoNFP
v ITMS 2014+ (na prvom mieste bude ŽoNFP s najskorším dátumom a časom odoslania); ŽoNFP
nachádzajúce sa pod čiarou finančných možností pre danú výzvu budú neschválené z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

-

vylučujúce a bodované kritériá (pri ŽoNFP zameraných na aktivity podliehajúcich posúdeniu
vylučujúcich kritérií a bodovaných kritérií); ŽoNFP sa zoradia zostupne podľa dosiahnutého počtu
bodov (na prvom mieste bude ŽoNFP s vyšším počtom bodov získaných v rámci bodového
hodnotenia); v prípade dvoch a viacerých ŽoNFP s rovnakým bodovým hodnotením sa tieto
zoradia podľa skoršieho dátumu a času odoslania elektronickej verzie ŽoNFP v ITMS 2014+ (na
vyššom mieste bude ŽoNFP so skorším dátumom a časom odoslania); ŽoNFP nachádzajúce sa pod
čiarou finančných možností pre danú výzvu budú neschválené z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov vyčlenených na výzvu.
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