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Hodnotiace a výberové kritériá
Schémy podpory pre za ínajúcich podnikate ovč ľ

(schéma pomoci de minimis)

Pre schválenie žiadostí o nenávratný finan ný príspevok ( alej len „žiados  oč ď ť  NFP“) a v rámci nich aj projektov je nevyhnutné vyhodnoti  projekt  zť  h adiskaľ  
sp ania požiadaviek nadefinovaných vĺň  príslušných programových dokumentoch. Pri procese schva ovania žiadosti oľ  NFP sa postupuje nasledovne:

Procesy schva ovania žiadostí o NFPľ
1. Kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP
2. Odborné hodnotenie žiadostí o NFP
3. Výber a schva ovanie žiadostí o NFPľ

1.  Kontrola formálnej  správnosti  žiadostí o NFP zabezpe í, aby do odborného hodnotenia žiadosti  oč  poskytnutie  NFP boli  zaradené všetky  projekty,  ktoré 
splnili kritériá oprávnenosti a úplnosti žiadosti o NFP pod a podmienok stanovených vo výzve na predkladanie žiadostí oľ  NFP (A – Základné kritériá, pozn. – 
nie sú uvedené v hodnotiacich a výberových kritériách, ale v kontrolnom zozname pre kontrolu formálnej správnosti žiadostí o NFP). 

2.  Hodnotiace kritériá  (B – Odborné hodnotenie žiadostí o NFP) sa týkajú  procesu 2.  V tomto  dokumente  sú uvedené v tabu kách B1 – B5. Hodnotenieľ  
projektu sa vykonáva bodovaním. Po et bodov pridelených žiadosti oč  NFP pre dané kritérium je tvorený sú inom váhy pre príslušné kritérium ač  bodového 
hodnotenia. Hodnotite  priradí jednotlivým kritériám body vľ  rozpätí 0 – 4. Pre jednotlivé  hodnotiace kritériá  sa stanovilo rozpätie váh v rozsahu 1, 2 a 3, 
pri om 1 – minimálna váha, 2 – stredná váha 3 – maximálna váha. č

Hodnotiace kritériá tvoria skupiny kritérií (B1 – B5).
Pre podporu  žiadosti  o NFP je  nevyhnutné,  aby  hodnotená  žiados  dosiahla  minimálne  50  % bodov  vť  rámci  každej 
skupiny kritérií, a zárove  aby dosiahla minimálne 70 % z celkového po tu bodov.ň č

3. Výber a schva ovanie žiadostí oľ  NFP je zabezpe ený Výberovou komisiou. Výberová komisia pri schva ovaní žiadostíč ľ  
o NFP aplikuje výberové kritériá. Výberová komisia pri schva ovaní žiadostí oľ  NFP vychádza z poradia žiadostí o NFP stanoveného v hodnotiacom procese, 
pri om podpori  môže iba tie žiadosti o NFP, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia, t. j. č ť

• ktoré dosiahli v rámci odborného hodnotenia aspo  minimálny stanovený celkový po et bodov (70 %) aň č

• zárove  aj minimálny po et bodov stanovený pre jednotlivé hodnotiace kritérium (50 %).ň č

Poradie projektov stanovené v rámci hodnotiaceho procesu pod a hodnotiacich kritérií sa môže upravova  iba pod a výberových kritérií, ktoré vychádzajúľ ť ľ  
z hodnotiacich kritérií.  Komisia po ukon ení hodnotenia žiadostí, ktoré  vyhoveli  kritériám kontroly  formálnej  správnosti  žiadostí, ur í poradie na základeč č  
výsledného  priemerného  po tu  bodov.  Komisia  rozhoduje  oč  pridelení  NFP projektom  v poradí  v zmysle  predchádzajúcej  vety  do  výšky  finan nýchč  
prostriedkov alokovaných na predmetnú výzvu. 
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Body Slovný ekvivalent
0 nedostato néč
1 iasto ne primeranéč č
2 primerané
3 dobré
4 ve mi dobréľ
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V prípade skupiny projektov  s rovnakým po tom bodov na hranici  alokovaných prostriedkov (v  prípade tvorby  zásobníka, aj pri  projektoch pod hranicouč  
alokovaných prostriedkov)  na predmetnú výzvu, rozhodne komisia o ich poradí porovnaním po tu bodov vč  príslušných skupinách kritérií  v nasledujúcom 
poradí:

1. Po et bodov vč  skupine kritérií „Vhodnos  ať  ú elnos  projektu“.  č ť

2. Po et bodov vč  skupine kritérií „Udržate nos  projektu“.  ľ ť

3. Po et bodov vč  skupine kritérií „Spôsob realizácie projektu“  .

4. Po et bodov vč  skupine kritérií „Rozpo et ač  efektívnos  nákladov“.  ť

5. Po et bodov  vč  skupine kritérií „Administratívna, odborná a technická kapacita žiadate a“. ľ

6. Po et horizontálnych priorít, ku ktorých riešeniu projekt prispieva.č

V prípade že komisia nie je schopná rozhodnú  oť  poradí ani po uplatnení uvedených kritérií, rozhodne o aplikovaní alších kritérií.ď
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B – ODBORNÉ HODNOTENIE ŽIADOSTI O NFP

Rozpätie 
hod
note
nia

Váha kritéria Hodnotenie

B1. Vhodnos  ať  ú elnos  projektuč ť

1. Do akej miery projekt prispieva k nap aniu cie a prioritnej osi 1 aĺň ľ  podopatrenia 1. 1. 2 OP KaHR? 0-4 3

2. Do akej miery projekt sp a ciele prioritnej osi 1 aĺň  opatrenia 1.2 OP ZaSI? 0-4 3

3. Do akej miery projekt nap a ciele stanovené vĺň  NSRR, OP a schéme pomoci de minimis? 0-4 3

4. Ako sú navrhované aktivity  projektu konzistentné s potrebami regiónu? 0-4 3

5. Do akej miery  projekt obsahuje prvky inovatívnosti? 0-4 1

6. Do akej miery prispieva projekt  k trvaloudržate nému rastu aľ  rastu konkurencieschopnosti v priemysle 
a službách?

0-4 2

7. Ako prispieva projekt projektu k znižovaniu disparít v oblasti zamestnanosti a zvyšovaniu adaptability  
zamestnancov? 0-4 1

8. Do akej miery sú v projekte jasne zadefinované potreby navrhovanej cie ovej skupiny a prijímate ov aľ ľ  
ako je návrh projektu pre nich primeraný?

0-4 2

9. Do akej miery podporuje projekt trvalo udržate ný rozvoj v jeho 3 zložkách (environmentálnej,ľ  
ekonomickej a sociálnej)? 0-4 1

10. Do akej miery existuje silný predpoklad, že realizácia projektu prispeje k vyššej kvalite alebo vä šiemuč  
rozsahu využívania IKT a kompetencií s nimi narába ?ť 0-4 1

11. Do akej miery prispieva projekt  k zlepšeniu rovnosti príležitostí? 0-4 1

12. Do akej miery projekt prispieva k nap aniu horizontálnej priority marginalizované rómske komunity?ĺň 0-4 1

13. Ako projekt preukázal možnos  využitia jeho výsledkov aj vť  iných regiónoch, resp. okresoch regiónu? 0-4 1

Po et bodov spoluč

Váha skupiny kritérií 46% 
Minimálny po et bodovč 46
Maximálny po et bodovč 92
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B – ODBORNÉ HODNOTENIE ŽIADOSTI O NFP

Rozpätie 
hod
note
nia

Váha kritéria Hodnotenie

B2. Spôsob realizácie projektu

1. Aká je úrove  komplementarity  aktivít  zň  OP KaHR  (ERDF) a OP ZaSI (ESF), prepojenos  jednotlivýchť  
astí ač  celistvos  projektu?ť 0-4 2

2. Do akej miery sú navrhované aktivity  v projekte zosúladené s cie mi aľ  výsledkami projektu? 0-4 1

3. Do akej miery projekt preukázal, že projektový návrh je pripravený na realizáciu? 0-4 1
4. Ako je projekt  vhodný z h adiska prínosu pre nap anie indikátorov stanovených vľ ĺň  prioritnej osi 1 OP 

KaHR? 0-4 1

5. Ako je projekt  vhodný z h adiska prínosu pre nap anie indikátorov stanovených vľ ĺň  prioritnej osi 1 OP 
ZaSI? 0-4 1

6. Ako ú elne je navrhnutý systém riadenia projektu?č 0-4 1

Po et bodov spoluč

Váha skupiny kritérií 14%
Minimálny po et bodovč 14
Maximálny po et bodovč 28
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Po et bodov spoluč

Váha skupiny kritérií 14%
Minimálny po et bodovč 14
Maximálny po et bodovč 28

12.3.2009   19:49:00

B – ODBORNÉ HODNOTENIE ŽIADOSTI O NFP

Rozpätie 
hod
note
nia

Váha kritéria Hodnotenie

B3. Rozpo et ač  nákladová efektívnosť

1. Do akej miery je rozpo et ač  plánované položky v súlade s výzvou? 0-4 1

2. Ako je rozpo et projektu ač  jednotlivé položky rozpo tu primerané na realizáciu cie ov projektu?č ľ 0-4 1

3. Ako sú výdavky rozpo tu jasne špecifikované vč  nadväznosti na dosiahnutie cie ov a aktivít  projektu?ľ 0-4 1

4. Aký je pomer medzi odhadovanými nákladmi a o akávanými výsledkami?č 0-4 1
5. Ako jasný je rozpo et projektu ač  ako priložený podrobný komentár k rozpo tu zdôvod uječ ň  

rozpo tované položky na aktivity?č 0-4 1

6. Do akej miery sú položky rozpo tu špecifikované tak, aby mohli by  považované za oprávnené?č ť 0-4 1

7. Do akej miery sú navrhované výdavky nevyhnutné na realizáciu projektu? 0-4 1
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Po et bodov spoluč
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B – ODBORNÉ HODNOTENIE ŽIADOSTI O NFP

Rozpätie 
hod
note
nia

Váha kritéria Hodnotenie

B4.  Administratívna,  odborná a technická kapacita  žiadate a o NFPľ

1. Ako projekt preukázal, že žiadate , osoby žiadate a a/alebo partneri majú vľ ľ  súvislosti s projektom 
zabezpe enú dostato nú profesijnú odbornos  (najmä znalos  danej problematiky)?č č ť ť 0-4 2

2. Ako projekt preukázal, že žiadate , osoby pracujúce uľ  žiadateľa a/alebo partneri majú v súvislosti 
s projektom dostato né kapacity (vrátane personálu, zariadenia, schopnosti narába  sč ť  rozpo tomč  
projektu)?

0-4 1

3. Do akej miery žiadate  preukázal schopnos  riadi  riziká (ekonomické, právne, personálne)?ľ ť ť 0-4 1

4. Aká je úrove  spracovania projektu?ň 0-4 1

Váha skupiny kritérií 10%
Minimálny po et bodovč 10
Maximálny po et bodovč 20
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Po et bodov spoluč

Aby žiados  oť  NFP úspešne prešla procesom odborného hodnotenia, musí spolu získa  minimálne 140 bodov zť  celkového po tu 200 bodov.č
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B – ODBORNÉ HODNOTENIE ŽIADOSTI O NFP

Rozpätie 
hod
note
nia

Váha kritéria Hodnotenie

B5.   Udržate nos  projektu  aľ ť  jeho výsledkov

1. Do akej miery žiadate  zoh adnil externé riziká projektu, vrátane návrhu riešení, po ukon ení realizácieľ ľ č  
projektu? 0-4 1

2. Ako sú riadené riziká z nedosiahnutia cie ových hodnôt indikátorov?ľ 0-4 1

3. Do akej miery je projekt finan ne udržate ný po ukon ení podpory zo štrukturálnych fondov?č ľ č 0-4 2
4. Do akej miery preukázal žiadate  pokra ovanie vľ č  aktivitách projektu aj po ukon ení podpory zoč  

štrukturálnych fondov? 0-4 3

5. Ako bude ma  žiadate  zabezpe ený odbyt produkcie výrobkov/služieb po zrealizovaní projektu resp.ť ľ č  
sú v projekte jasne zadefinovaní odberatelia? 0-4 1

Váha skupiny kritérií 16%
Minimálny po et bodovč 16
Maximálny po et bodovč 32

Minimálny celkový po et bodovč 140
Maximálny celkový po et bodovč 200

7


	Rozpätie hodnotenia
	Váha kritéria
	Hodnotenie
	Rozpätie hodnotenia
	Váha kritéria
	Hodnotenie
	Rozpätie hodnotenia
	Váha kritéria
	Hodnotenie
	Rozpätie hodnotenia
	Váha kritéria
	Hodnotenie
	Rozpätie hodnotenia
	Váha kritéria
	Hodnotenie

