HODNOTIACE A VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ
pre žiadosti o NFP zamerané na modernizáciu verejného osvetlenia
pre mestá a obce
v rámci opatrenia 2.2 - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre
mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky Operačného
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Hodnotiace kritériá
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“), ktorá splnila podmienky kontroly formálnej
správnosti je predmetom odborného hodnotenia podľa nasledovných hodnotiacich kritérií:
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Vhodnosť a účelnosť projektu
Prispieva projekt k napĺňaniu cieľov stanovených v
operačnom programe?
Prispieva projekt k horizontálnej priorite Trvaloudržateľný
rozvoj?
Aká je miera preukázateľných úspor elektriny dosiahnutá
modernizáciou verejného osvetlenia (pri ročnej dobe svietenia
3900h)?
Aká je investičná náročnosť preukázateľných úspor elektriny?
Aký je počet obyvateľov obce k 31.12.2013?
Aká je finančná stabilita obce?
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Spôsob realizácie projektu
Aký je predpoklad (reálnosť) dosiahnutia cieľov projektu
a merateľných ukazovateľov projektu?
Ako je preukázaná a zabezpečená časová a technická
realizovateľnosť projektu?
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Rozpočet a efektívnosť nákladov
Spĺňa rozpočet projektu kritéria efektívnosti, hospodárnosti,
účelnosti a oprávnenosti výdavkov?
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CELKOVE BODOVÉ HODNOTENIE
Maximálne vážené bodové hodnotenie
Minimálne vážené bodové hodnotenie na odporúčanie ŽoNFP na schválenie

100
60

Hodnotiteľ odporučí projekt zamietnuť v prípade, ak je splnená aspoň jedna z podmienok:
a) celkový vážený počet bodov za projekt dosiahne hodnotu nižšiu ako 60 bodov,
b) v kritériu 1.1 udelil hodnotiteľ 0 bodov
V prípade ak ŽoNFP nespĺňa podmienku podľa písm. a) a/alebo b), ŽoNFP vyhovela kritériám odborného
hodnotenia v požadovanej miere a hodnotiteľ odporučí projekt schváliť.
Výberové kritériá
Predmetom výberu sú tie ŽoNFP, ktoré splnili:
1. kritériá formálnej správnosti
2. kritériá odborného hodnotenia
Poskytovateľ realizuje výber individuálne pri každej ŽoNFP ku dňu, kedy príslušná ŽoNFP splnila všetky
podmienky, aby bola predmetom výberu.
Poskytovateľ odporučí poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre ŽoNFP,
ktoré sú predmetom výberu ak je ku dňu výberu odporúčaná hodnota NFP príslušnej ŽoNFP dostatočne
krytá výškou disponibilných finančných prostriedkov alokovaných na výzvu.
ŽoNFP, ktorej odporúčaná hodnota NFP na schválenie ku dňu výberu nie je plne krytá výškou disponibilnej
alokácie finančných prostriedkov neodporučí poskytnutie NFP.
V prípade ak v rovnakom dni splnia podmienky pre výber viaceré ŽoNFP, pričom súčet odporúčaných
hodnôt NFP takýchto ŽoNFP bude prevyšovať disponibilnú hodnotu alokácie finančných prostriedkov,
určí poskytovať pre túto skupinu ŽoNFP finálne poradie na základe uplatnenia hodnôt v nasledovnom poradí
a uvedeným spôsobom:
a) výška celkového váženého počtu bodov projektu, ktoré získal v odbornom hodnotení
(zostupné zoradenie – zvýhodnenie projektov s vyšším bodovým hodnotením),
b) miera preukázateľných úspor elektriny v percentách
(zostupné zoradenie – zvýhodnenie projektov s najvyššou mierou úspory),
c) investičná náročnosť preukázateľných úspor elektriny EUR/MWh
(vzostupné zoradenie – zvýhodnenie „lacnejších“ projektov),
d) počet obyvateľov obce k 31.12.2013
(vzostupné zoradenie – zvýhodnenie menších obcí),
Na základe určenia finálneho poradia skupiny ŽoNFP na hranici alokácie podľa vyššie uvedených pravidiel,
odporučí poskytovateľ poskytnutie NFP pre tie ŽoNFP (smerom z hora na dol podľa určeného poradia),
ktorých odporúčaná hodnota NFP je plne krytá výškou disponibilných finančných prostriedkov alokovaných
na výzvu. ŽoNFP v určenom poradí, ktorých odporúčaná hodnota NFP nie je plne krytá výškou disponibilnej
alokácie finančných prostriedkov poskytovateľ neodporučí poskytnutie NFP.
Poskytovateľ uzatvorí výzvu po vyčerpaní zdrojov alokovaných na výzvu, alebo uplynutím termínu na
predkladanie ŽoNFP.

