P. č.

1.

Kritérium

Projekt sa realizuje v okrese s priemernou mierou evidovanej
nezamestnanosti v roku predchádzajúcom roku vyhlásenia výzvy:
–
–

2.

Body

do 15 % vrátane
nad 15 %

Žiadateľ bude podnikať ako SHR ( ako fyzická a nie ako právnická
osoba):
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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.

V prípade, že bude môcť podať
žiadosť len SHR body sa uplatnia
pre všetkých žiadateľov v plnej
výške.
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Žiadateľ bude mať podnikateľský plán zameraný:

3.a)
b)

4.

minimálne 60 % štandardného výstupu na živočíšnu výrobu

8

minimálne 60 % štandardného výstupu na pestovanie ovocia a
zeleniny v skleníkoch alebo fóliovníkoch, v sadoch alebo plantážach

6

Žiadateľ bude v žiadosti deklarovať dosiahnutie štandardného
výstupu viac ako 25 000 EUR.

V prípade že sa 60 % dosiahne za
obidve kategórie žiadateľ získa
počet bodov vypočítaný váženým
aritmetickým priemerom.
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Žiadateľ má:
a.
b.

3.

c.

vysokoškolské vzdelanie poľnohospodárskeho, veterinárneho alebo
potravinárskeho zamerania
stredoškolské vzdelanie poľnohospodárskeho alebo potravinárskeho
zamerania s maturitou alebo bez maturity
nemá vzdelanie poľnohospodárskeho alebo potravinárskeho
zamerania
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Žiadateľ sa zaviaže, že počas nasledujúcich troch rokov po
schválení žiadosti zamestná na trvalý pracovný pomer na celý
úväzok ( vrátane seba ):

4.a)
b)
c)

dvoch a viac pracovníkov
jedného pracovníka
žiadneho pracovníka

Maximálny počet bodov je 21
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Spôsob
uplatňovania
bude
uvedený vo výzve resp. v zmluve
o NFP. Maximálny počet bodov je
20.
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5.

Žiadateľ bol počas posledných troch rokov pred podaním žiadosti o
NFP minimálne 2 roky vedený v evidencii nezamestnaných alebo
na materskej alebo rodičovskej dovolenke.

6.

Žiadateľ sa vo svojom podnikateľskom pláne resp. v žiadosti
zaviaže podnikať v rámci ekologického poľnohospodárstva
a zaregistrovať sa do ekologického poľnohospodárstva v rámci celej
živočíšnej výroby a špecializovanej výroby, z ktorej počíta
predpokladaný štandardný výstup a to do dňa realizovania projektu
a požiadania o druhú platbu

7.

Žiadateľ úspešne ukončil denné učňovské, stredoškolské alebo
vysokoškolské štúdium poľnohospodárskeho, potravinárskeho alebo
veterinárneho zamerania v predchádzajúcom alebo danom roku ako
bola vyhlásená výzva ( t.z. je čerstvým absolventom ).
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Spôsob
uplatňovania
bude
uvedený vo výzve resp. v zmluve
o NFP. Môže byť uplatnené len
jedno z kritérií 5 alebo 7.

3

4

Spôsob
uplatňovania
bude
uvedený vo výzve resp. v zmluve
o NFP. Môže byť uplatnené len
jedno z kritérií 5 alebo 7.

