
 Výberové kritériá  
 

pre opatrenie 1.1 - Inovácie a technologické transfery Operačného programu 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, podopatrenie 1.1.3 - Podpora účasti 

slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách 

 

 

A. Podmienky pre aplikáciu výberových kritérií 

 

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť“), ktoré sú predmetom výberu 
prostredníctvom výberových kritérií musia spĺňať: 

1. kritériá formálnej správnosti 
2. kritériá odborného hodnotenia 
3. ďalšie podmienky poskytnutia pomoci (ktoré neboli predmetom overovania vo fáze 

formálnej kontroly, resp. odborného hodnotenia) 
 
 

B. Výberové kritériá 

 

1. Priemerný počet bodov pridelený žiadosti v rámci odborného hodnotenia: 
 

menej ako 80 1 bod 

menej ako 85, minimálne však 80 3 body 

menej ako 90, minimálne však 85 5 bodov 

90 a viac 8 bodov  

 
2. Počet plánovaných účastí na výstavách a veľtrhoch v Slovenskej republike a/alebo v zahraničí 

uvedených v predloženej žiadosti:  
 

 
1 – 2 1 bod 

3 – 4 2 body 

5 a viac 3 body 

 

3. Žiadateľom o nenávratný finančný príspevok je: 
 
 

mikro podnik 4 body 

malý podnik 3 body 

stredný podnik 1 bod 

 

 



C. Postup pri aplikácii výberových kritérií 

 
1. Výberová komisia určí poradie na základe pridelených bodov a odporučí poskytnutie NFP 

na vybrané projekty v súlade s výberovými kritériami v celkovej sume maximálne do výšky 
finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Pri skupine žiadostí s rovnakým počtom 
bodov na hranici alokácie sa až do momentu definitívneho určenia poradia žiadostí 
uplatňujú nasledovné kritériá v uvedenom poradí: 

 
a. Výška priemerného bodového hodnotenia hodnotiteľov; 
b. Počet bodov v skupine kritérií „Vhodnosť a účelnosť projektu“; 
c. Počet bodov v skupine kritérií „Udržateľnosť projektu“; 
d. Počet bodov v skupine kritérií „Rozpočet a efektívnosť nákladov“; 
e. Počet bodov v skupine kritérií „Spôsob realizácie projektu“;  
f. Počet bodov v skupine kritérií „Administratívna, odborná a technická kapacita 

žiadateľa“; 
g. Počet horizontálnych priorít, k riešeniu ktorých projekt prispieva. 

 
2. Komisia po vypracovaní konečného zoznamu žiadostí, ktorým odporúča schválenie NFP, 

vypracuje zoznam žiadostí nad rámec disponibilnej alokácie vrátane ich poradia. Komisia 
určí poradie na základe pridelených bodov v súlade s výberovými kritériami uvedenými 
v časti B. Pri skupine žiadostí s rovnakým počtom bodov sa až do momentu definitívneho 
určenia poradia žiadostí uplatňujú kritériá v poradí podľa bodov a. až g. uvedených v bode 
C1. 

 

 
 
 
 
 


