
Výberové kritériá  
pre Opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 

Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 
 
 

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 (váha 1,5): 
 

menej ako 80 1 bod 
menej ako 85, minimálne však 80 2 body 
menej ako 90, minimálne však 85 3 body 
90 a viac 4 body 

 
2. Zhoda projektu s Novou stratégiou rozvoja cestovného ruchu v SR do roku 2013, ktorú schválila vláda 

SR uznesením číslo 417/2007 a následne doplnila uznesením číslo 461/2008 (váha 0,5): 
 

Územie s regionálnym významom 1 bod 
Územie s nadregionálnym významom 2 body 
Územie s národným významom  3 body 
Územie s medzinárodným významom  4 body 

 
Pre zaradenie projektu do územia podľa jeho významu je potrebné vychádzať z kategorizácie regiónov 
cestovného ruchu na Slovensku v dlhodobom horizonte. Rozhodujúce je miesto realizácie projektu. 

 
3. Sociálno-ekonomická situácia (miera evidovanej nezamestnanosti) v mieste (okrese) realizácie projektu. 

Miera evidovanej nezamestnanosti v mieste realizácie projektu je v porovnaní s mierou evidovanej 
nezamestnanosti v Slovenskej republike (váha 1,25): 

nižšia o maximálne 5 percentuálnych bodov 1 bod 
rovnaká alebo vyššia o maximálne 5 percentuálnych bodov 2 body 
vyššia o viac ako 5, maximálne však 10 percentuálnych bodov 3 body 
vyššia o viac ako 10 percentuálnych bodov 4 body 

 
Rozhodujúca je miera evidovanej nezamestnanosti (na úrovni okresu) na základe štatistík Ústredia práce, 
sociálnych vecí a rodiny za posledný mesiac (údaje za posledný dostupný mesiac z dokumentu Mesačná 
štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie)1 predchádzajúci mesiacu začiatku zasadnutia 
výberovej komisie. V prípade projektu, ktorého miesto realizácie spadá do územia dvoch alebo viacerých 
okresov, sa pre účely určenia miery nezamestnanosti použije ich vzájomný priemer. 

 
4. Komplexnosť a možnosť celoročného využitia podporených kapacít (váha 0,5): 

Projekt len marginálnym spôsobom preukázal príspevok k rozšíreniu možnosti 
celoročného využitia, kvality a rozsahu komplexných služieb CR poskytovaných 
v rámci strediska CR, lokality a pod. 1 bod 

Projekt čiastočne rozširuje možnosti celoročného využitia, kvalitu a rozsah 
komplexných služieb CR poskytovaných v rámci strediska CR, lokality a pod. 2 body 

                                                 
1 http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254 



Projekt významným spôsobom zvyšuje možnosti celoročného využitia, kvalitu 
a rozsah komplexných služieb CR poskytovaných v rámci strediska CR, lokality 
a pod. 4 body 
 

Dôraz je kladený na projekty využívajúce domáci potenciál vytváraný prírodným, historickým a kultúrnym 
dedičstvom pri tvorbe a rozširovaní centier CR poskytujúcich komplexné služby CR s možnosťou celoročného 
využitia.  

 
5. Príspevok k ochrane a prezentácii objektov kultúrneho dedičstva (váha 1): 

Projekt zahŕňa rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky v pamiatkovej zóne. 1 bod 

Projekt zahŕňa rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky v pamiatkovej rezervácii. 2 body 

Projekt zahŕňa rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky v lokalite zapísanej do 
Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.  3 body 

Projekt zahŕňa rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky zo zoznamu 
najvýznamnejších pamiatok2 (v pamiatkovej rezervácii). 4 body 

 
6. Prínos projektu k trvalo udržateľnému rozvoju z hľadiska tvorby pracovných miest. Odporúčaná výška 

NFP na jedno novovytvorené pracovné miesto je (váha 1,25): 

Vyššia ako 100 000 EUR. 0 bodov 

Vyššia ako 50 000, maximálne však 100 000 EUR. 2 body 

Maximálne 50 000 EUR. 4 body 

Vypočíta sa ako podiel odporúčanej výšky NFP (na základe výsledkov predchádzajúcich etáp schvaľovania 
žiadosti) na jedno plánované novovytvorené pracovné miesto definované žiadateľom v žiadosti o NFP 
(merateľný ukazovateľ výsledku „Počet novovytvorených pracovných miest“).  

 
 

C. Postup pri aplikácii výberových kritérií 
 

1. Komisia rozdelí žiadosti, ktoré splnili podmienky pre aplikáciu výberových kritérií do dvoch základných 
skupín: 

a) žiadosti zahŕňajúce rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky 
b) ostatné žiadosti 

2. Komisia aplikáciou výberových kritérií určí poradie žiadostí v oboch skupinách na základe súčtu pridelených 
bodov za všetky kritériá, pričom bodové hodnotenie každého kritéria je rovné súčinu váhy kritéria 
a príslušného počtu bodov (v škále 0 až 4). V prípade, že projekt (pri hodnotení konkrétneho kritéria) nenapĺňa 
podmienky ani jednej z ponúkaných možností, komisia pridelí 0 bodov. 

3. Pri skupine žiadostí s rovnakým počtom bodov sa uplatňujú ďalšie kritéria (v poradí uvedenom nižšie) až do 
momentu definitívneho určenia poradia žiadostí v oboch skupinách (definovaných v bode 1): 

a. Výška priemerného bodového hodnotenia hodnotiteľov. 
b. Počet bodov v skupine kritérií „Vhodnosť a účelnosť projektu“.  
c. Počet bodov v skupine kritérií „Udržateľnosť projektu“. Počet bodov v skupine kritérií „Rozpočet 

a efektívnosť nákladov“. 
d. Počet bodov v skupine kritérií „Spôsob realizácie projektu“.  
e. Počet bodov v skupine kritérií „Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa“. 
f. Počet horizontálnych priorít, ku ktorých riešeniu projekt prispieva. 

4. Komisia vypracuje zoznam žiadostí, ktorým odporúča poskytnutie NFP (do výšky alokácie finančných 
prostriedkov na výzvu), a to nasledovným spôsobom: 

a) v prípade žiadostí zahŕňajúcich rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky do výšky finančných 
prostriedkov alokovaných na túto skupinu žiadostí, pričom komisia odporučí na schválenie aj žiadosť 

                                                 
2 Zoznam najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok je prílohou č. 4 Koncepcie ochrany pamiatkového fondu v SR, ktorá bola schválená 

vládou SR uznesením č. 813/2011.  



na hranici alokácie, (t.j. žiadosť, ktorej výška žiadaného NFP je vyššia ako zostatok alokácie určenej 
pre danú skupinu žiadostí); 

b) v prípade ostatných žiadostí do výšky zostatku alokácie finančných prostriedkov alokovaných na 
výzvu po aplikácii postupu podľa písm. a), pričom žiadosť na hranici alokácie finančných 
prostriedkov (t.j. žiadosť ktorej výška žiadaného NFP je pokrytá iba sčasti zostatkom alokácie) 
komisia neodporučí. 

5. V prípade, že zoznam žiadostí (ktorým komisia odporúča poskytnutie NFP) po aplikácii bodu 4: 

a) neobsahuje všetky žiadosti zahŕňajúce rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky a zároveň 
b) zostatok alokácie výzvy po aplikácii bodu 4. je minimálne vo výške žiadaného NFP (zohľadňujúc 

úpravy vyplývajúce z predchádzajúcich fáz schvaľovania žiadostí) v poradí prvej žiadosti zo skupiny 
žiadostí zahŕňajúcich rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky, ktoré neboli zahrnuté do zoznamu 
žiadostí vytvoreného podľa bodu 4. 

Komisia odporučí poskytnutie NFP (doplní zoznam žiadostí, ktorým odporúča poskytnutie NFP) všetkým 
žiadostiam podľa poradia (na základe aplikácie výberových kritérií podľa bodu 2 a 3 časti C) v skupine 
žiadostí zahŕňajúcich rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky do výšky zostatku alokácie výzvy, pričom 
žiadosť na hranici alokácie finančných prostriedkov (t.j. žiadosť ktorej výška žiadaného NFP je pokrytá iba 
sčasti zostatkom alokácie) komisia neodporučí. 

6. Komisia po vypracovaní konečného zoznamu žiadostí, ktorým odporúča schválenie NFP, vypracuje zoznam 
žiadostí nad rámec disponibilnej alokácie vrátane ich poradia. Komisia určí poradie aplikáciou výberových 
kritérií pre všetky projekty nad rámec alokácie (bez ohľadu na ich príslušnosť k jednej zo skupín definovaných 
v bode 1 časti C) podľa bodu 2 časti C, pričom kritérium 5 Príspevok k ochrane a prezentácii objektov 
kultúrneho dedičstva nebude použité. V prípade skupiny žiadostí s rovnakými počtom bodov komisia použije 
postup podľa bodu 3 časti C pre stanovenie konečného poradia žiadostí.  

 


