
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

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. podmienky poskytnutia pomoci (ktoré neboli predmetom overovania vo fáze kontroly 

formálnej správnosti, resp. odborného hodnotenia, prípadne boli vo fáze predloženia 
žiadosti deklarované formou čestného vyhlásenia)

Výberové kritériá

1. 150% alokácie výzvy

Komisia vyberie žiadosti  o NFP (spĺňajúce podmienky pre aplikáciu výberových kritérií 
v poradí  určenom  na  základe  výsledkov  odborného  hodnotenia),  ktoré  svojou  výškou 
žiadaného  NFP (po úprave odbornými  hodnotiteľmi  na základe  posúdenia  oprávnenosti 
výdavkov)  pokrývajú  150%  alokácie  finančných  prostriedkov  výzvy.  V prípade  jednej 
žiadosti  na hranici  150% alokácie  alebo skupiny žiadostí  s rovnakým počtom bodov na 
hranici 150% alokácie, je, resp. sú uvedené žiadosti zaradené do skupiny žiadostí,  ktoré 
v plnom rozsahu spadajú do 150% alokácie výzvy.

2. kvalitatívne kritériá

a) 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 

b) Súčet priemerného počtu bodov od hodnotiteľov dosiahnutých v dvoch nasledovných 
hodnotiacich kritériách

1.6 Do akej miery sú v projekte jasne definovaná bezpečnosť a efektívnosť osvetlenia 
vzhľadom na  potreby navrhovanej cieľovej skupiny a prijímateľov a ako je návrh 
projektu pre nich primeraný?

1.7Počet obyvateľov: (obci do 500 obyvateľov sa pridelia 4 body, od 501 -1000: 3 
body, od 1001 – 2000: 2 body od 2001 – 5000: 1 bod, od 5001: 0 bodov.)



Viac ako 0 do 2 1 bod
Viac ako 2 po 4 2 body
Od viac 4 do 6 3 body
Od viac ako 6 do 8 4 body

c) Merná investičná náročnosť úspor elektriny vypočítaná ako pomer hodnoty celkových 
oprávnených  nákladov  (jestvujúce  aj  dopĺňané  svetelné  body)  a vypočítaných  úspor 
elektriny za 10 rokov  v €/MWh.

menej ako 400 4 body
401 – 800 3 body
801 – 1200 2 body
1201– 1500 1 bod

Komisia  po  aplikácii  kritéria  č.  1,  t.j.  po  výbere  skupiny  žiadostí  pokrývajúcich  150% 
finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, určí ich poradie na základe pridelených bodov 
(aplikáciou skupiny kritérií č. 2) a odporučí poskytnutie NFP do výšky finančných prostriedkov 
alokovaných na výzvu. Pri skupine žiadostí s rovnakým počtom bodov na hranici alokácie sa 
uplatňujú nasledovné kritériá:

1. Výška priemerného bodového hodnotenia hodnotiteľov.
2. Počet bodov v skupine kritérií „Vhodnosť a účelnosť projektu“. 
3. Počet bodov v skupine kritérií „Udržateľnosť projektu“.
4. Počet bodov v skupine kritérií „Rozpočet a efektívnosť nákladov“.
5. Počet bodov v skupine kritérií „Spôsob realizácie projektu“.
6. Počet  bodov  v skupine  kritérií  „Administratívna,  odborná  a technická  kapacita 

žiadateľa“.
7. Počet horizontálnych priorít, ku ktorých riešeniu projekt prispieva.


