
Príloha č. 7 k výzve GII01 - Hodnotiace kritériá 

Kritériá pre hodnotenie žiadostí v rámci programu Zelené inovácie v priemysle 
Kód výzvy – GII 01 

 
ČASŤ I - Kritériá administratívnej zhody 
 

 
Žiadosť o projekt, ktorá pri hodnotení dosiahne v ktoromkoľvek z bodov 1 až 5 tejto časti “Nie”, bude 
vyradená z ďalšieho hodnotenia. Ak žiadateľ nepredloží niektorú z povinných príloh alebo nepredloží 
túto prílohu podľa predpísanej predlohy, bude mu v zmysle výzvy poskytnutá lehota na doplnenie 
dokumentácie.  
 
ČASŤ II - Kritériá oprávnenosti žiadosti/žiadateľa 
 

 
Žiadosť o projekt, ktorá pri hodnotení dosiahne v ktoromkoľvek z bodov 1 až 5 tejto časti “Nie”, bude 
vyradená z ďalšieho hodnotenia. Pri posudzovaní bodu 6 sa postupuje v súlade s Príručkou pre 
žiadateľa. 

Por. 
číslo 

Kontrolná otázka Áno Nie 

1. 
Bola žiadosť o projekt doručená SP v stanovenom termíne v 
zalepenej obálke/ balíku? 

  

2. 
Obsahuje žiadosť v elektronickej aj v papierovej verzii formulár 
žiadosti? 

  

3. Bola žiadosť o projekt doručená ako 1 originál a 2 kópie?   

4. 
Bol použitý štandardný formát formulára žiadosti o projekt a neboli 
urobené žiadne modifikácie v chránených poliach formulára? 

  

5. 
Je formulár žiadosti o projekt náležite podpísaný zodpovedným/i 
štatutárnym/i zástupcom/zástupcami podľa spôsobu konania za 
spoločnosť uvedenom v Obchodnom registri a označený dátumom? 

  

6. 
Sú k formuláru žiadosti o projekt priložené všetky povinné prílohy 
a boli predložené v súlade s predpísanými predlohami? 

  

Por. 
číslo 

Kontrolná otázka Áno Nie 

1. Je žiadateľ oprávneným žiadateľom?   

2. 
Definoval žiadateľ aspoň jeden a najviac tri výsledky projektu ku 
každému výstupu projektu?  

  

3. 
Definoval žiadateľ ku každému výsledku projektu aspoň jeden 
merateľný indikátor? 

  

4. 
Zahŕňa projekt všetky tri komponenty tak, ako to požaduje výzva, 
t.j. poľnohospodársky komponent, logistické centrum aj zariadenie 
na výrobu energie? 

  

5. 
Bol dodržaný maximálny aj minimálny limit požadovaného 
projektového grantu?  

  

6. 
Je požadovaná miera spolufinancovania projektu v súlade  s výzvou 
a so schémou štátnej pomoci? 
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ČASŤ III – Odborné kritériá 
 

P.č. Názov Opis 0 2 4 6 10 

1. 
Počet vytvorených zelených 
pracovných miest 

Spočítavajú sa novo vytvorené sezónne aj trvalé 
pracovné miesta u prijímateľa aj partnerov, počet 
sezónnych pracovných miest je potrebné vydeliť tromi a 
spočítať s trvalými pracovnými miestami. Zelené 
pracovné miesta  sú definované ako pracovné miesta v 
odvetví, ktoré produkujú tovary alebo poskytujú služby, 
ktoré zveľaďujú životné prostredie alebo zachovávajú 
prírodné zdroje a ako pracovné miesta, v rámci ktorých 
dochádza k zlepšeniu výrobného procesu vo vzťahu k 
životnému prostrediu alebo k použitiu menšieho 
množstva prírodných zdrojov, ako tomu bolo v minulosti.  

< 3 >=3; <5 >=5; < 7 >=7; < 10  >=10 

2. 

Celková ročná produkcia suroviny 
spracovanej logistickým centrom, 
napr. drevná štiepka, pelety, 
brikety, určená na distribúciu 
externým odberateľom.  

Uvádza sa v v tonách. Za externého odbrateľa sa 
nepovažuje zariadenie na výrobu energie, podporené 
v rámci tohto projektu. 

< 4 000 
>=4 000; <6 

000 
>=6 000; <8 

000 
>=8 000; <10 

000 
>= 10 000 

3. 
Investičné náklady na vytvorené 
pracovné miesto  

Vypočíta sa ako podiel výšky požadovaného finančného 
grantu (v EUR) a počtu vytvorených pracovných miest 
podľa bodu 1. 

>= 240 000  
< 240 000; >= 

220 000 
<220 000; >= 

200 000  
< 200 000; >= 

100 000  
 < 100 000  

4a). 

Zariadenia na spaľovanie biomasy  
- výroba tepla  
Investičné náklady na inštalovaný 
výkon zariadenia na výrobu tepla  

Vypočíta sa ako podiel výšky požadovaného finančného 
grantu a inštalovaného tepelného výkonu [EUR/MW].  

>1 000 000 €  
600 000 €  - 
1 000 000 € 

400 000 €  - 
600 000 € 

200 000 € - 
400 000 € 

<200 000€ 
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4b). 

Zariadenia na spaľovanie biomasy  
- kombinovaná výroba elektriny  
a tepla  (KVET)  
Investičné náklady na inštalovaný 
elektrický výkon zariadenia KVET  

Vypočíta sa ako podiel výšky požadovaného finančného 
grantu a  elektrického výkonu [EUR/MW].  

 >= 3 000 000 
<3 000 000; 
>=2000 000 

<2 000 000; 
>=1 500 000 

<1 500 000; 
>=1 000 000 

<1 000 000 

4c). 

Zariadenia na splyňovanie 
a fermentáciu biomasy a iné 
zariadenia (napr. bioplynové 
stanice, biometánové stanice, 
pyrolýzne linky) 
Investičné náklady na inštalovaný 
elektrický výkon zariadenia KVET 

Vypočíta sa ako podiel výšky požadovaného finančného 
grantu a inštalovaného elektrického výkonu [EUR/MW]. 
V prípade biometánových staníc a iných zariadení, pri 
ktorých nie je  inštalovaný elektrický výkon primárne 
určený, sa tento vypočíta  ako ekvivalentný elektrický 
výkon pri potenciálnom využití  energonosiča  v 
zariadeniach KVET.  

>= 6 000 000 
<6 000 000; 
>=2 500 000 

<2 500 000; 
>=2 000 000 

<2 000 000; 
>=1 750 000 

< 1 750 000 

5. 
Počet R&D výsledkov 
uplatnených na trhu v projekte 

Počet výsledkov výskumu a vývoja, ktoré budú zavedené 
do praxe, t.j. počet inovácií v rámci projektu. Inovácia je 
definovaná v zmysle výzvy.  

0 1 2 3 >3 

6. 
Pridaná hodnota logistického 
centra  

Je potrebné uviesť, či logistické centrum okrem 
skladovania biomasy bude vykonávať aj iné činnosti, ako 
je napr. zber biologicky rozložiteľného komunálneho 
odpadu a jeho energetické využitie 

nie       áno 

7. 
Počet partnerských dohôd 
uzatvorených s Nórskym 
partnerom 

Počet partnerov z Nórska, s ktorými bude uzavretá 
partnerská dohoda. 

0       1 a viac 

8. 
Vplyv projektu z hľadiska 
životného prostredia 

Je potrebné posúdiť vplyv projektu na životné 
prostredie, t.j. či bude v rámci projektu obmedzovaná 
biodiverzita rastlinných druhov, ako bude riešené 
zásobovanie z hľadiska emisií výfukových plynov, ako 
bude nakladané s odpadom z produkcie biomasy, z 
výroby energie a pod.  

negatívny       pozitívny 

9. Udržateľnosť projektu 
Je potrebné posúdiť udržateľnosť projektu počas 
obdobia najmenej piatich rokov od skončenia projektu.  

neudržateľný rizikový     udržateľný 

10. Finančná stabilita projektu 
Na základe predloženej finančnej analýzy hodnotiteľ 
posúdi finančnú stabilitu projektu a prijímateľa a 
jednotlivých partnerov. 

nestabilný rizikový     stabilný 
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11. 
Finančná stabilita žiadateľa a 
partnerov 

Vyplní sa v zmysle hárku Likvidita v rámci žiadosti o 
projekt 

nestabilné 
subjekty 

neurčitá 
stabilita 

prijímateľa 

stabilný 
prijímateľ, 
nestabilní 
partneri 

stabilný 
prijímateľ, 
partneri s 
neurčitou 
stabilitou 

stabilné 
subjekty 

12. Hodnotenie reálnosti rozpočtu 

Hodnotiteľ zhodnotí jednotlivé položky rozpočtu, pričom 
posudzuje, či položky sú nákladovo efektívne a či sú 
absolútne nevyhnutné k dosiahnutie cieľa, výstupov a 
výsledkov projektu.  

významné 
položky sú 

výrazne 
nadhodnoten

é alebo 
zbytočné 

významné 
položky sú 

mierne 
nadhodnoten

é alebo 
zbytočné 

rozpočet 
obsahuje 

menej 
významné 
položky, 
ktoré sú 
výrazne 

nadhodnoten
é alebo 

zbytočné 

rozpočet 
obsahuje 

menej 
významné 
položky, 
ktoré  sú 
mierne 

nadhodnoten
é 

rozpočet je 
efektívny 

13. 
Vplyv na  existujúcich 
dodávateľov biomasy a energie v 
regióne 

Je potrebné posúdiť vplyv na ostatných producentov a 
predajcov biomasy a energie v danom území, či 
realizáciou projektu budú pozitívne alebo negatívne 
ovplyvnené ich obchodné možnosti.  

likvidačný 
vplyv 

    
neutrálny 

vplyv 
pozitívny 

vplyv 

P.č. Názov Opis 0       5 

14. 
Regióny Banská Bystrica, Žilina, 
Košice alebo Prešov 

Je potrebné uviesť, či sa projekt bude realizovať v 
niektorom zo samosprávnych krajov Prešova, Košíc, 
Žiliny alebo Banskej Bystrice. 

nie       áno 

P.č. Názov Opis 0 1 2 3   

15. 
Počet zazmluvnených 
dodávateľov 

Počet dodávateľov biomasy, s ktorými bude uzavretá 
zmluva na dodávku biomasy. Vyšší počet dodávateľov 
diverzifikuje riziko dodávok. 

0 1 2 3 a viac   
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16. 
Počet zazmluvnených 
odberateľov 

Počet odberateľov, s ktorými bude uzavretá zmluva na 
dodávku tepla/elektrickej energie. Vyšší počet 
odberateľov diverzifikuje riziko. 

0 1 2 3 a viac   

17. Počet projektových partnerov 
Počet partnerov, s ktorými bude uzavretá partnerská 
dohoda. 

0 1 2 3 a viac   

P.č. Názov Opis 0       20 

18. 

Lokalizácia projektu pokiaľ  ide 
o jeho vplyv na iné podobné 
zariadenia, pokiaľ ide o konflikt 
„biomasa jedlo verzus palivo“ 
a pokiaľ ide o použitie 
poľnohospodársky nevyužívaných 
pozemkov  

Je potrebné uviesť, či v rámci projektu budú využité 
menej bonitné pôdy, či sa budú využívať 
poľnohospodársky nevyužívané plochy, dlhodobo 
zalesnené, náletové územia, či sa v rámci projektu 
uvažuje s RRD a pod. 

konfliktná 
lokalizácia 

      
nekonfliktná 

lokalizácia 

 

Maximálny počet bodov: 164 bodov 

 


