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Kritériá pre výber projektov 

 

Pre výber projektov sú stanovené hodnotiace (bodovacie) kritériá a výberové kritériá. Pri 

hodnotení projektov z PRV musí projekt spĺňať všeobecné podmienky, výberové kritériá a 

hodnotiace kritériá v súlade s Prílohe č.2. k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora 

na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER a Integrovaného regionálneho operačného 

programu 2014 – 2020, Prioritná os 5. Miestny rozvoj vedený komunitou - Všeobecné 

podmienky poskytnutia príspevku, výberové kritériá pre výber projektov a hodnotiace kritériá 

pre výber projektov pre projektové opatrenia PRV SR 2014-2020, verzia č. 2 z apríla 2017 

(ďalej len Príloha č. 2).  

V prípade projektov z IROP musí spĺňať kritériá stanovené v Prílohe č.3. k Príručke pre 

žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 

2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER a 

Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, Prioritná os 5. Miestny rozvoj 

vedený komunitou - Kritériá pre výber projektov – hodnotiace kritériá pre hodnotenie žiadostí 

o NFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os 5 pre výzvy 

vyhlasované miestnou akčnou skupinou(ďalej len Príloha č. 2).  

MAS si stanovila hodnotiace kritériá nad rámec pre všetky projekty, prvé kritérium je zároveň 

aj rozlišujúcim. 

Hodnotiace kritériá nad rámec: 

1. Projekt prispieva aj k napĺňaniu PHSR obce, príp. iného strategického dokumentu v území, 

kde sa realizuje, čím sa posilňuje synergia a komplementarita – získava 5 bodov (neplatí 

pre podopatrenia opatrenia 7 a 5.1.2) 

2. Projekt prispieva k zlepšovaniu podmienok zraniteľných skupín – získava 5 bodov, pokiaľ 

sa preukáže zjavný prínos. 

 

1. Kritériá pre výber projektov spolufinancovaných z EPFRV (podľa 

Prílohy č. 2) 

Žiadatelia musia spĺňať Všeobecné podmienky poskytnutia príspevku a následne sú ŽoNFP 

hodnotené na základe hodnotiacich (bodovacích) a výberových kritérií, ktoré sú stanovené pre 

každé opatrenie / podopatrenie zvlášť. Upresnenie týchto kritérií sa nachádza v Prílohe č. 2 

k Príručke - Všeobecné podmienky poskytnutia príspevku, výberové kritériá pre výber 
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projektov a hodnotiace kritériá pre výber projektov pre projektové opatrenia PRV SR 2014-

2020, verzia č.2 z apríla 2017. 

 

1.1 Všeobecné podmienky poskytnutia príspevku 

1) Investície sa musia realizovať na území Slovenska, v prípade prístupu LEADER/CLLD na 

území príslušnej MAS  

2) Žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie 

a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie  

3) Žiadateľ nie je v likvidácii (netýka sa  fyzických osôb uvedených  v § 2 odseku 2 písmena 

b), d) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník); nie je voči nemu vedené konkurzné 

konanie; nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol voči nemu zamietnutý návrh na 

vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a neporušil v predchádzajúcich 3 rokoch 

zákaz nelegálneho zamestnávania.  

4) Žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom v riadnej lehote, a  nie 

je voči nemu vedený výkon rozhodnutia, čo neplatí, ak je výkon rozhodnutia vedený na 

podiel v spoločnej  nehnuteľnosti alebo na pozemok v spoločne obhospodarovanej 

nehnuteľnosti podľa zákona č. 97/2003 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení 

neskorších predpisov.  

5) Na operáciu možno poskytnúť podporu z jedného alebo viacerých EŠIF alebo z jedného 

alebo viacerých programov a z iných nástrojov EÚ za podmienky, že sa na výdavkovú 

položku, zahrnutú do žiadosti o platbu na úhradu jedným z EŠIF, neposkytla podpora 

z iného fondu alebo nástroja EÚ a SR, ani podpora z rovnakého fondu v rámci iného 

programu, ani podpora z rovnakého fondu v rámci toho istého programu, ani v rámci 

predchádzajúceho obdobia.  

6) Každá investičná operácia, ak sa na ňu vzťahuje zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie, musí byť vopred posúdená na základe tohto zákona.  

7) Žiadateľ musí postupovať pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb, ktoré sú 

financované z verejných prostriedkov, v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. v znení 

neskorších predpisov.  

8) Žiadateľ musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia verejných 

prostriedkov.   
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9) Žiadateľ musí dodržiavať princíp zákazu konfliktu záujmov v súlade so zákonom č. 

292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

10) Operácie, ktoré budú financované z EPFRV, nesmú zahŕňať činnosti, ktoré boli súčasťou 

operácie, v prípade ktorej sa začalo alebo malo začať vymáhacie konanie v súlade 

s článkom 71 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 po 

premiestnení výrobnej činnosti mimo EÚ.  

11) Žiadateľ, ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani 

prokurista/osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli 

právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných 

záujmov EÚ, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, 

zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin machinácie pri 

verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.  

12) V prípade, že sa na dané činnosti vzťahujú pravidlá štátnej pomoci resp. pomoci de 

minimis, žiadateľ musí spĺňať podmienky vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci 

de minimis.  

13) Investícia musí byť v súlade s normami EÚ a SR, týkajúcimi sa danej investície. 

14) Žiadateľ, na ktorého sa vzťahuje povinnosť registrácie v registri partnerov verejného 

sektora, musí byť zapísaný v registri podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

15) Žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu 

prijímať dotácie a/alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú 

z fondov EÚ alebo tresť zákazu činnosti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného 

predpisu1. 

16) Nenávratný finančný príspevok na operáciu, zahŕňajúcu investície do infraštruktúry alebo 

produktívne investície, sa musí vrátiť, ak je operácia počas 5 rokov od záverečnej platby 

poskytnutej prijímateľovi, alebo počas obdobia stanovenom v pravidlách o štátnej pomoci, 

predmetom niektorej z nasledujúcich skutočností (čl. 71 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013): 

a) skončenia alebo premiestnenia produktívnej činnosti mimo Slovenska; 

b) zmeny vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje firme alebo orgánu verejnej 

moci neoprávnené zvýhodnenie; 

                                                           
1 Zákon 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb. 
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c) podstatnej zmeny, ktorá ovplyvňuje jej povahu, ciele alebo podmienky realizácie, čo 

by spôsobilo narušenie jej pôvodných cieľov. 

 

Všetky všeobecné podmienky poskytnutia príspevku sa preukazujú pri podaní ŽoNFP okrem 

bodov 6, 7 a 13, kedy RO môže odsúhlasiť preukazovanie až pri iných fázach implementácie 

projektu, čo bude uvedené vo výzve na predkladanie žiadostí. 

 

1.2 Hodnotiace kritériá pre výber projektov (bodovacie kritériá) 

  

Podopatrenie 1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie  

P. 

č. 

Kritérium Body Poznámka 

1. Žiadateľ má na základe predmetu činnosti zapísanom v 

obchodnom registri resp. v zriaďovacej alebo obdobnej listine 

aspoň 12 mesačnú históriu v poskytovaní poradenstva, 

vzdelávania alebo zberu informácií v poľnohospodárstve, 

potravinárstve, lesníctve  alebo rozvoji vidieka. 

10 Berie sa obdobie od 

zápisu do podania 

žiadosti. 

2. Žiadateľ formou dištančného vzdelávania a informovania (napr. 

e-learning, www stránky, portály, spoty  a pod.)  realizuje max 

20% výdavkov v rámci  priamych oprávnených výdavkov. 

10 Odôvodnenie 

priznania bodov 

popíše žiadateľ v 

obsahovom námete. 

3. Súčasťou aktivity je aj praktický výcvik, ukážka, demonštrácia,  

návšteva farmy, spracovateľskej prevádzky a pod.  v rozsahu: 

a) minimálne 10%  z časového harmonogramu aktivity; 

b) minimálne 20 % z časového harmonogramu aktivity 

c) viac ako 30 % z časového harmonogramu aktivity. 

 

 

5 

7 

9 

Odôvodnenie 

priznania bodov 

popíše žiadateľ v 

obsahovom námete. 

Maximálne 9 

bodov. 

4. Projekt zahŕňa vzdelávanie resp. aktivity v rámci celého územia 

MAS. 

10 Odôvodnenie 

priznania bodov 

popíše žiadateľ v 

obsahovom námete. 

5. Hodnotenie zamerania aktivít na ciele PRV SR 20014-2020:  

A) aktivity sú  v rozsahu minimálne 60% oprávnených 

výdavkov zamerané  na: 

a) mladých a malých farmárov 

b) marginalizované komunity 

c) inovácie a inovatívne postupy 

d) ekologickú a integrovanú produkciu v špecializovanej 

rastlinnej a živočíšnej výrobe  

e) ochranu a obnovu lesa  

f) špecializovanú rastlinnú a živočíšnu výrobu 

g) spracovanie produktov 

h) spracovanie biomasy 

i) rozvoj vidieka  hlavne prostredníctvom diverzifikácie 

činností 

B) aktivity sú zamerané na ostatné oblasti (napr. právne a 

ekonomické, zručnosti v IT a podobne)  nezahrnuté v bode 

A. 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Odôvodnenie 

priznania bodov 

popíše žiadateľ v 

obsahovom námete.  

Maximálne 10 

bodov. 
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6. Hodnotenie kľúčových expertov a gestorov  aktivít  a skúseností 

so vzdelávaním: 

A) skúsenosti s organizáciou vzdelávania resp. informačných 

aktivít a deklarované technické zabezpečenie vzdelávania 

(žiadateľ má skúsenosti s organizáciou vzdelávania resp. 

informačných aktivít a predmetné aktivity vykonáva s 

dostatočným technickým a materiálnym zabezpečením pre 

vzdelávaciu činnosť). Gestori aktivít spĺňanú podmienku: 

dosiahnutý vyšší stupeň vzdelania ako úplné stredné 

vzdelanie s maturitou v príslušnom odbore vzdelávacieho 

programu, najmenej 3 roky praxe v oblasti, ktorej sa 

vzdelávací projekt týka a preukázateľná lektorská 

spôsobilosť. 

B) referencie od potenciálnych konečných beneficientov – 

poľnohospodárskych, potravinárskych, lesníckych podnikov 

(žiadateľ má skúsenosti s realizáciou vzdelávacích resp. 

informačných aktivít, ktoré vie preukázať prostredníctvom 

príkladu dobrej praxe) 
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Odôvodnenie 

priznania bodov 

popíše žiadateľ v 

obsahovom námete. 

7. Umožnenie zapojenia sa aj znevýhodnených / 

marginalizovaných skupín obyvateľstva (žiadateľ popíše akým 

spôsobom umožní zapojenie sa marginalizovaných skupín 

obyvateľstva vrátanie do vzdelávania. 

5 Odôvodnenie 

priznania bodov 

popíše žiadateľ v 

obsahovom námete.  

8. Hodnotenie kvality a komplexnosti zamerania vzdelávacích a 

informačných aktivít na danú oblasť –  kvalitatívne hodnotenie: 

A) Vzdelávacia aktivita komplexne pokrýva vybranú oblasť 

zamerania predmetnej vzdelávacej aktivity a realizácia 

uvedených aktivít výraznou mierou prispeje k  napĺňaniu 

identifikovaných potrieb a fokusových oblastí PRV SR 

2014-2020 daného podopatrenia. 

B) Vzdelávacia aktivita dostatočne pokrýva vybranú oblasť 

zamerania predmetnej vzdelávacej aktivity. Je preukázaná 

vhodnosť a účelnosť projektu. Realizácia uvedených aktivít 

bude značne prispievať k napĺňaniu identifikovaných potrieb 

a fokusových oblastí PRV SR 2014-2020 daného 

podopatrenia. 

C) Vzdelávacia aktivita čiastočne pokrýva vybranú oblasť 

zamerania predmetnej vzdelávacej aktivity a zároveň 

identifikované potreby a fokusové oblasti PRV SR 2014-

2020 daného podopatrenia. 

D) Vzdelávacia aktivita nedostatočne pokrýva vybranú oblasť 

zamerania predmetnej vzdelávacej aktivity. Cieľ nie je 

dostatočne identifikovaný. Podklady sú nedostatočne 

podrobne spracované. Nie je možné posúdiť, či realizácia 

uvedených aktivít bude prispievať k napĺňaniu 

identifikovaných potrieb a fokusových oblastí PRV SR 

2014-2020 daného podopatrenia. 

max. 

18 

Odôvodnenie 

priznania bodov 

popíše žiadateľ v 

obsahovom námete.  

 

Spolu maximálne  67  

 

Hodnotenie kvality projektu 

8A, 8B, 8C Vhodnosť, účelnosť a komplexnosť projektu, reálnosť dosiahnutia cieľov 

projektu 
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8A, B, C Zabezpečenie komplexného prístupu, vhodnosti a účelnosti 

Rozpätie Popis Body 

Dobrý Cieľ je dostatočne identifikovaný. Účel je dodržaný. 1 

Veľmi dobrý Cieľ projektu je definovaný v súvislosti s komplexným riešením u 

žiadateľa. Popisom je preukázaná vhodnosť a účelnosť projektu v 

nadväznosti na danú hustotu obyvateľstva a prírodné podmienky. 

3 

Vynikajúci Cieľ projektu je jednoznačne a veľmi dobre definovaný v 

súvislosti s komplexným riešením u žiadateľa s evidentným 

zlepšením v nadväznosti na primárny cieľ projektu. Jednotlivé 

činnosti a aktivity komplexne riešia požadovaný stav. Popisom je 

preukázaná vynikajúca vhodnosť a účelnosť projektu v 

nadväznosti na danú hustotu obyvateľstva a prírodné podmienky. 

5 

8.D Definovanie cieľov projektu k podpore činností a reálnosť ich dosiahnutia 

Rozpätie Popis Body 

Dobrý Z projektu vyplýva, že navrhované aktivity a činnosti sú u 

žiadateľa nedostatočné, trend vývoja príslušných ukazovateľov 

potvrdzuje opodstatnenosť realizácie činností, dosiahnutie cieľov 

projektu však nemusí byť na 100% reálne. 

1 

Veľmi dobrý Z projektu vyplýva, že uvedené aktivity sú u žiadateľa 

nedostatočné a z hľadiska trendu vývoja príslušných ukazovateľov 

je realizácia takýchto činností veľmi potrebná. Dosiahnutie cieľov 

projektu jeho realizáciou je pravdepodobne reálne. 

3 

Vynikajúci Realizácia navrhovaných činností a aktivít výraznou mierou 

prispeje k naplneniu zadefinovaných cieľov. Reálnosť dosiahnutia 

cieľov je veľmi vysoká. 

5 

 

Minimálna hranica požadovaných bodov z dôvodu, aby sa zamedzilo schváleniu vyslovene 

zlých projektov, je 45 bodov. 

Rozlišovacím kritériom pre opatrenie 1.2 je 2. hodnotiace kritérium a 3. hodnotiace kritérium: 

2.Žiadateľ formou dištančného vzdelávania a informovania (napr. e-learning, www stránky, 

portály, spoty  a pod.)  realizuje max 20% výdavkov v rámci  priamych oprávnených 

výdavkov 
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3.Súčasťou aktivity je aj praktický výcvik, ukážka, demonštrácia,  návšteva farmy, 

spracovateľskej prevádzky a pod.  v rozsahu: 

a) minimálne 10%  z časového harmonogramu aktivity; 

b) minimálne 20 % z časového harmonogramu aktivity 

c) viac ako 30 % z časového harmonogramu aktivity. 

 

Podopatrenie: 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj 

poľnohospodárskych výrobkov 

Z hľadiska  zamerania jednotlivých akcií v PRV SR 2014-2020 je zameranie rozdelené na 7 

oblasti  so samostatnými bodovacími kritériami, pričom prvých 9 kritérií je rovnakých pre 

všetky oblasti a 9. kritérium sa líši podľa oblastí. 

P. 

č. 

Kritérium Body Poznámka 

1. Realizáciou projektu sa žiadateľ zaviaže zvýšiť 

počet pracovných miest  súvisiacich 

s projektom minimálne o 0,5 zamestnanca 

minimálne na 2 roky  a to najneskôr do 6 

mesiacov od doby realizácie investície.2  

 

3  Vykazujú sa miesta súvisiace so 

samotnou realizáciou projektu, nie 

celkové miesta v podniku. Za počiatočný 

stav sa berie stav pred investíciou.  

Žiadateľ musí preukázateľne označovať 

uvedené miesta označením miesto PRV. 

Berie sa pracovné miesto na celý úväzok. 

V prípade čiastočných úväzkov resp. 

sezónnych zamestnancov sa metodika 

posudzovania uvedie vo výzve. Miesto 

sa musí vytvoriť najneskôr do 6 

mesiacov od realizácie investície (odo 

dňa predloženia ŽoP). 

                                                           
2 Za počiatočný stav sa berie stav pred investíciou.  Pracovné miesto sa vytvára ako:  

- pracovné miesto na celý úväzok t.j. minimálne 40 hodinový pracovný týždeň. Miesto sa musí vytvoriť 

najneskôr do 6 mesiacov od  predloženia záverečnej žiadosti o platbu alebo 

- čiastočný úväzok resp. sezónne zamestnanie, pričom sa za čiastočný úväzok berie minimálne 20 hodinový 

týždenný úväzok. U sezónnych zamestnancov sa  za minimálny úväzok berie úväzok na jeden kalendárny 

mesiac. Uvedené sa môže vzájomne kombinovať. Za vytvorenie 1 pracovného miesta na 2 roky sa berie za 

ekvivalent zamestnanie takého počtu sezónnych zamestnancov resp. zamestnancov na čiastočný úväzok, na 

dobu dva roky so začiatkom najneskôr 6 mesiacov po zrealizovaní investície (6 mesiacov od záverečnej ŽoP), 

že počet odpracovaných hodín kumulatívne presiahne počet hodín pri zamestnaní pracovníka na 40  hodín 

týždenne na dobu dvoch rokov.  

Pracovné miesto musí byť s udržateľnosťou minimálne 2 roky. Udržateľnosť projektu v prípade operácií 

zložených z investície do infraštruktúry alebo investície do výroby sa musí zabezpečiť počas doby do piatich 

rokov od záverečnej platby poskytnutej prijímateľovi, alebo prípadne v období stanovenom v pravidlách o 

štátnej pomoci v prípade nasledujúcich skutočností:  

a) skončenia alebo premiestnenia výrobnej činnosti mimo oblasti programu, 

b) zmeny vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje firme alebo orgánu verejnej moci neoprávnené 

zvýhodnenie,  

c) podstatnej zmeny, ktorá ovplyvňuje jej povahu, ciele alebo podmienky realizácie, čo by spôsobilo narušenie 

jej pôvodných cieľov.  

Uvedená lehota sa môže skrátiť na tri roky od záverečnej ŽoP poskytnutej prijímateľovi v prípadoch súvisiacich 

so zachovaním investícií alebo pracovných miest vytvorených MSP. 
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2. Projekt prispieva k hlavným cieľom PRV v 

rámci opatrenia 4.2  na základe analýzy potrieb 

– zvýšenie podielu domácej produkcie s vyššou 

pridanou hodnotou (napr. vyššia kvalita 

výrobkov, regionálne a miestne špeciality), 

zlepšenie spracovania (modernizácia strojov a 

zariadení, nové technológie, zlepšenie 

spracovania miestnych surovín) a zlepšenie 

kvality (napr. zvyšovanie biologickej hodnoty 

výrobkov v súlade s trendmi zdravej výživy).  

12  

3. Projekt je zameraný  prioritne na technológie 

spracovania produktov a na modernizáciu, 

a/alebo rekonštrukciu a/ alebo výstavbu 

objektov s nimi súvisiacu, vrátane 

podnikových predajní,  pričom: 

a) výdavky na uvedené aktivity dosiahnu 

aspoň  60% oprávnených výdavkov 

vrátane 

b) výdavky na uvedené aktivity dosiahnu 

aspoň  40% oprávnených výdavkov 

vrátane 

c) výdavky na uvedené aktivity dosiahnu 

aspoň  20% oprávnených výdavkov  

vrátane 

d) výdavky na uvedené aktivity nedosiahnu  

20% oprávnených výdavkov. 

 

 

 

 

32 

 

28 

 

22 

 

 

10 

Maximálny počet bodov je 32.  

4. Žiadateľ sa zaviaže, že počas nasledujúcich 

dvoch rokov po schválení žiadosti umožní 

každoročne minimálne 2 žiakom absolvovať 

prax pre študentov potravinárskych 

a poľnohospodárskych študijných alebo 

učebných odborov  v trvaní minimálne 2 

týždne. 

5 Spôsob uplatňovania bude uvedený v 

usmernení MPRV SR  resp. v zmluve o 

NFP. 

5. Podiel žiadaných oprávnených výdavkov 

súvisiacich s  výstavbou  prístupových ciest, 

parkovísk, oplotenia a vonkajšieho osvetlenia 

areálu ako takého spolu neprekročia 40% 

všetkých žiadaných oprávnených výdavkov.   

5  

6. Investícia sa týka výrobcov, ktorých výrobky 

majú Značku kvality SK, iný certifikát kvality 

alebo chránené označenie pôvodu, chránené 

zemepisné označenie alebo sú to výrobky 

s označením zaručená tradičná špecialita. 

5  

7. Investícia sa týka výrobcov, ktorých výrobky 

majú, resp. do 9 mesiacov od ukončenia 

projektu budú mať, regionálnu značku kvality. 

5 V prípade, ak v regióne nie je regionálna 

značka, po jej založení požiada 

o regionálnu značku kvality. Žiadateľ 

deklaruje čestným prehlásením. 

8. Súčasťou investície je zavedenie inovatívnej 

technológie.  

5 Žiadateľ uvedené popíše v projekte 

realizácie. Pri priznaní bodov za 

zavedenie inovatívnej technológie je 

potrebné stanovisko NPPC – VUP  alebo 

NPPC – TSUP Rovinka   

9. Hodnotenie kvality projektu – kvalitatívne 

hodnotenie:  

Max 

45 

Spolu maximálne 45 bodov. 
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a) vhodnosť, účelnosť a komplexnosť projektu 

b) spôsob realizácie projektu  

c) rozpočet a nákladová efektívnosť 

d) administratívna, odborná a technická 

kapacita 

e) udržateľnosť projektu 

Pre oblasti: 

Oblasť 1:  Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec Oblasť 2: Mliekarenský 

priemysel a výroba mliečnych výrobkov 

Oblasť 4: Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel vrátane výroby 

termosterilizovaných pokrmov, hotových jedál, omáčok,  dojčenských výživ, pretlakov, 

kečupov, džemov a lekvárov a priemysel výroby korenín 

Oblasť 7: Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh neuvedené v 

predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, osív a sadív  a 

pod. 

10. Žiadateľ je registrovaný v ekológii min. 50 

VDJ  resp. investícia výhradne súvisí so 

spracovaním produktov vyrábaných resp. 

chovaných v ekológii. 

5 Žiadateľ súvis so spracovaním 

ekologickej produkcie deklaruje 

v žiadosti o NFP  a následne pri žiadosti 

o platbu potvrdzuje dodávateľskými 

zmluvami.  

Pre oblasti: 

Oblasť 3: Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel  

Oblasť 5: Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane spracovania olejnín a strukovín 

Oblasť 6: Pivovarnícko - sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel, 

priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel 

11. 

Žiadateľ je registrovaný v ekológii min. 5 ha 

špeciálnych plodín, pričom ich pestovanie 

súvisí s projektom resp. spracováva výhradne 

produkty pestované v ekológii. 

5 

Žiadateľ súvis so spracovaním 

ekologickej produkcie deklaruje 

v žiadosti o NFP  a následne pri žiadosti 

o platbu potvrdzuje dodávateľskými 

zmluvami. 

Spolu maximálne 132  

Minimálna hranica požadovaných bodov z dôvodu, aby sa zamedzilo schváleniu vyslovene 

zlých projektov, je 52. 

Rozlišovacím kritériom pre opatrenie 4.2 je 1. hodnotiace kritérium a 4. hodnotiace kritérium: 

1. Realizáciou projektu sa žiadateľ zaviaže zvýšiť počet pracovných miest súvisiacich s 

projektom minimálne o 0,5 zamestnanca minimálne na 2 roky  a to najneskôr do 6 mesiacov od 

doby realizácie investície. 

4. Žiadateľ sa zaviaže, že počas nasledujúcich dvoch rokov po schválení žiadosti umožní 

každoročne minimálne 2 žiakom absolvovať prax pre študentov potravinárskych 

a poľnohospodárskych študijných alebo učebných odborov  v trvaní minimálne 2 týždne. 

9.Hodnotenie kvality projektu 

9.A Vhodnosť, účelnosť a komplexnosť projektu, reálnosť dosiahnutia cieľov 

projektu 

9.A.1 Zabezpečenie komplexného prístupu, vhodnosti a účelnosti 

Rozpätie Popis Body 
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Dobrý Cieľ je dostatočne identifikovaný. Účel je dodržaný. 1 

Veľmi dobrý Cieľ projektu je definovaný v súvislosti s komplexným riešením u 

žiadateľa. Popisom je preukázaná vhodnosť a účelnosť projektu v 

nadväznosti na danú hustotu obyvateľstva a prírodné podmienky. 

2 

Vynikajúci Cieľ projektu je jednoznačne a veľmi dobre definovaný v 

súvislosti s komplexným riešením u žiadateľa s evidentným 

zlepšením v nadväznosti na primárny cieľ projektu. Jednotlivé 

činnosti a aktivity komplexne riešia požadovaný stav. Popisom je 

preukázaná vynikajúca vhodnosť a účelnosť projektu v 

nadväznosti na danú hustotu obyvateľstva a prírodné podmienky. 

5 

9.A.2 Definovanie cieľov projektu k podpore činností, ktoré sú v rámci danej obci 

nedostatočné a reálnosť ich dosiahnutia 

Rozpätie Popis Body 

Dobrý Z projektu vyplýva, že navrhované aktivity a činnosti sú u 

žiadateľa nedostatočné, trend vývoja príslušných ukazovateľov 

potvrdzuje opodstatnenosť realizácie činností, dosiahnutie cieľov 

projektu však nemusí byť na 100% reálne. 

1 

Veľmi dobrý Z projektu vyplýva, že uvedené aktivity sú u žiadateľa 

nedostatočné a z hľadiska trendu vývoja príslušných ukazovateľov 

je realizácia takýchto činností veľmi potrebná. Dosiahnutie cieľov 

projektu jeho realizáciou je pravdepodobne reálne. 

2 

Vynikajúci Realizácia navrhovaných činností a aktivít výraznou mierou 

prispeje k naplneniu zadefinovaných cieľov. Reálnosť dosiahnutia 

cieľov je veľmi vysoká. 

5 

9.B Spôsob realizácie projektu 

9.B.1 Uskutočniteľnosť projektu 

Rozpätie Popis Body 

Dobrý Činnosti projektu a spôsob realizácie je primerane stanovený a 

popísaný, postup realizácie má logickú nadväznosť. Existujú 

predpoklady, že cieľ projektu by mohol byť dobre naplnený. 

Projekt definuje riziká a berie do úvahy skutočnosti, ktoré môžu 

mať vplyv na jeho realizáciu. Riziká sú eliminované čiastočne 

1 
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Veľmi dobrý Činnosti projektu a spôsob realizácie je veľmi dobre stanovený a 

popísaný, postup realizácie má logickú nadväznosť. Existujú 

predpoklady, že cieľ projektu bude naplnený. Projekt definuje 

riziká a berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv 

na jeho realizáciu. Riziká sú eliminované. 

2 

Vynikajúci Všetky činnosti projektu sú reálne stanovené, dostatočne 

podrobne popísané a majú logickú nadväznosť. Spôsob a postup 

realizácie je logicky a zrozumiteľne popísaný. Je reálny 

predpoklad, že projekt bude veľmi úspešne zrealizovaný - 

obsahuje všetky potrebné činnosti na dosiahnutie stanoveného 

cieľa a berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv 

na jeho realizáciu. Všetky zadefinované riziká sú vhodne 

eliminované. 

5 

9.B.2 Zosúladenie časového harmonogramu s činnosťami 

Rozpätie Popis Body 

Dobrý Časový harmonogram realizácie aktivít nie je stanovený ideálne, 

pravdepodobne budú vyžadované aspoň minimálne zmeny 

(harmonogramu, činností, rozpočtu) 

1 

Veľmi dobrý Časový harmonogram realizácie aktivít je stanovený veľmi reálne 

a nie je identifikovaný žiadny problém s realizáciou projektu. 

2 

Vynikajúci Časový harmonogram a postupnosť všetkých činností je 

stanovený reálne a je predpoklad úspešného naplnenia cieľov 

projektu v zmysle predloženého časového harmonogramu. V 

prípade, že sú identifikované riziká nedodržania harmonogramu, 

je plne zabezpečená ich eliminácia.  

5 

9.C Rozpočet a nákladová efektívnosť. 

Rozpätie Popis Body 

Dobrý Rozpočet projektu pokrýva realizáciu všetkých činností. Žiadateľ 

má zabezpečené dostatočné zdroje na zabezpečenie úspešnej 

realizácie. Rozpočet neobsahuje matematické chyby. 

1 

Veľmi dobrý Rozpočet projektu veľmi dobre zabezpečuje realizáciu projektu, 

reálne odpovedá zabezpečovaným činnostiam, rozpočet je bez 

chýb. Zároveň pokrýva riziká spojené s realizáciou. 

2 
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Vynikajúci Rozpočet projektu vynikajúco pokrýva realizáciu všetkých 

projektovaných činností. Z hľadiska efektívnosti vynaložených 

zdrojov maximálne zohľadňuje danosti danej obce. Žiadateľ má 

zabezpečené dostatočné zdroje na zabezpečenie úspešnej 

realizácie. Rozpočet neobsahuje matematické chyby. Zároveň 

eliminuje prípadné riziká spojené s realizáciou. 

5 

9.D Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa 

9.D.1 Preukázateľnosť dostatočných odborných skúsenosti žiadateľa 

Rozpätie Popis Body 

Dobrý Žiadateľ má sám alebo s pomocou iných osôb skúsenosti s 

realizáciou činností v príslušnej oblasti. Zároveň vie preukázať aj 

odbornú spôsobilosť na primerané zabezpečenie požadovaných 

činností sám resp. prostredníctvom iných osôb, ktoré na základe 

uzatvorených zmluvných vzťahov bude využívať na realizáciu 

projektu. 

1 

Veľmi dobrý Žiadateľ sám alebo s pomocou iných osôb má veľmi dobré 

skúsenosti s realizáciou činností v príslušnej oblasti. Zároveň vie 

sám resp. prostredníctvom iných osôb, ktoré na základe 

uzatvorených zmluvných vzťahov bude využívať na realizáciu 

projektu preukázať aj odbornú a technickú spôsobilosť na veľmi 

dobré zabezpečenie požadovaných činností a realizácie projektu. 

2 

Vynikajúci Žiadateľ sám alebo s pomocou iných osôb má vynikajúce odborné 

skúsenosti v príslušnej oblasti resp. vie dokladovať vynikajúcu 

schopnosť zabezpečiť realizáciu investície z technickej a odbornej 

stránky prostredníctvom deklarovaných skúseností sám resp. 

prostredníctvom iných osôb, ktoré na základe uzatvorených 

zmluvných vzťahov bude využívať na realizáciu projektu. 

5 

9.D.2 Zabezpečenie administratívnych kapacít 

Rozpätie Popis Body 

Dobrý Žiadateľ má sám alebo zmluvne prostredníctvom tretích osôb 

dostatočne a účelne definované administratívne kapacity na 

zabezpečenie realizácie projektu v rámci celej doby trvania. 

1 
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Veľmi dobrý Žiadateľ má sám alebo zmluvne prostredníctvom tretích osôb 

veľmi dobre definované administratívne kapacity na zabezpečenie 

realizácie projektu v rámci celej doby trvania. 

2 

Vynikajúci Žiadateľ má sám alebo zmluvne prostredníctvom tretích osôb 

nadštandardné a vynikajúco definované administratívne kapacity 

na zabezpečenie realizácie projektu v rámci celej doby trvania. 

5 

9.E Udržateľnosť projektu 

9.E.1 Finančná, technologická a technická udržateľnosť výsledkov projektu 

Rozpätie Popis Body 

Dobrý Projekt je v súlade s trendmi vývoja v príslušnej oblasti a žiadateľ 

popisuje finančnú udržateľnosť výsledkov projektu, ktorá je 

odzrkadlená aj vo finančnej analýze projektu. Technologicky a 

technicky je projekt primerane riešený. 

1 

Veľmi dobrý Žiadateľ má stabilné a dostatočné zdroje financovania. Projekt je 

v súlade s trendmi vývoja v príslušnej oblasti a žiadateľ popisuje 

finančnú udržateľnosť výsledkov projektu, ktorá je odzrkadlená aj 

vo finančnej analýze projektu. Finančná analýza projektu 

neuvádza riziká v oblasti financovania. Technologicky a 

technicky je projekt veľmi dobre riešený 

2 

Vynikajúci Žiadateľ má stabilné a dostatočné zdroje financovania. Projekt je 

v súlade s trendmi vývoja v príslušnej oblasti. Finančná 

udržateľnosť výsledkov projektu je veľmi dobrá a presne 

popísaná. Všetky riziká sú vynikajúco eliminované. Sú použité 

najmodernejšie technológie a techniky. 

5 

9.E.2 Multiplikačný efekt výsledkov projektu 

Rozpätie Popis Body 

Dobrý Projekt realizácie čiastočne podnecuje a popisuje realizáciu 

ďalších činností súvisiacich s projektom 

1 

Veľmi dobrý Projekt realizácie podnecuje a popisuje realizáciu ďalších činností 

súvisiacich s projektom. Projekt popisuje a definuje aj prepojenia 

a synergie v rámci územia. 

2 

Vynikajúci Projekt vynikajúco podnecuje a popisuje realizáciu ďalších 

činností súvisiacich s projektom. Projekt veľmi dobre nadväzuje 

5 
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na ostatnú infraštruktúru v území. Definuje veľmi dobre možné 

prepojenia na ostatné aktivity v území. 

 

Podopatrenie: 6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých 

poľnohospodárskych podnikov 

P. č. Kritérium Body Poznámka 

1.  Žiadateľ bude mať podnikateľský plán zameraný: 

a)  minimálne 60% štandardného výstupu  na 

živočíšnu výrobu 

b) minimálne 60% štandardného výstupu na 

pestovanie ovocia a zeleniny v skleníkoch alebo 

fóliovníkoch, v sadoch alebo plantážach. 

 

8 

 

6 

V prípade, že 60% dosiahne 

za obidve kategórie, žiadateľ 

získa počet bodov 

vypočítaný váženým 

aritmetickým priemerom. 

2. Žiadateľ má: 

a) vysokoškolské vzdelanie poľnohospodárskeho, 

veterinárneho alebo potravinárskeho zamerania 

b) stredoškolské vzdelanie poľnohospodárskeho 

alebo potravinárskeho zamerania s maturitou alebo 

bez 

c) nemá vzdelanie poľnohospodárskeho alebo 

potravinárskeho zamerania. 

 

28 

 

25 

 

22 

Maximálny počet bodov je 

28. 

3. Žiadateľ sa zaviaže, že počas nasledujúcich troch rokov 

po schválení žiadosti zamestná na trvalý pracovný pomer 

na  celý úväzok (vrátane seba, ak doteraz nebol): 

a) dvoch  a viac pracovníkov 

b) jedného pracovníka 

c) žiadneho pracovníka. 

 

 

 

28 

25 

19 

Spôsob uplatňovania bude 

uvedený v príručke resp. v 

zmluve o NFP. Maximálny 

počet bodov je 28. 

4. Žiadateľ vo svojom podnikateľskom pláne  deklaruje 

zámer  podnikať v rámci ekologického 

poľnohospodárstva, integrovanej produkcie  alebo 

využiť zaradenie do opatrenia dobré životné podmienky 

zvierat alebo využiť činnosť malého podniku ako hlavný 

zdroj príjmu. 

8  

Spolu maximálne 72  

Minimálna hranica požadovaných bodov z dôvodu, aby sa zamedzilo schváleniu vyslovene 

zlých projektov, je 43. 

Rozlišovacím kritériom pre opatrenie 6.3 je 1. hodnotiace kritérium a 3. hodnotiace kritérium: 

1. Žiadateľ bude mať podnikateľský plán zameraný: 

a)  minimálne 60% štandardného výstupu  na živočíšnu výrobu 

b) minimálne 60% štandardného výstupu na pestovanie ovocia a zeleniny v skleníkoch 

alebo fóliovníkoch, v sadoch alebo plantážach. 

3. Žiadateľ sa zaviaže, že počas nasledujúcich troch rokov po schválení žiadosti zamestná na 

trvalý pracovný pomer na  celý úväzok (vrátane seba, ak doteraz nebol): 

a) dvoch  a viac pracovníkov 

b) jedného pracovníka 

c) žiadneho pracovníka. 
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Podopatrenie: 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych 

činností 

Opis typu operácie: 

Činnosť 1: činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané na 

vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na 

poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov. 

Oblasť 1: Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou 

P. 

č. 

Kritérium Body Poznámka 

1. Realizáciou projektu sa žiadateľ zaviaže 

zvýšiť počet pracovných miest  

súvisiacich s projektom minimálne o 0,5 

zamestnanca minimálne na 2 roky,  a to 

najneskôr do 6 mesiacov od doby 

realizácie investície.3 

 

3 Vykazujú sa miesta súvisiace so samotnou 

realizáciou projektu, nie celkové miesta 

v podniku. Za počiatočný stav sa berie stav 

pred investíciou.  Žiadateľ musí 

preukázateľne označovať uvedené miesta 

označením miesto PRV. Berie sa pracovné 

miesto na celý úväzok. V prípade 

čiastočných úväzkov resp. sezónnych 

zamestnancov sa metodika posudzovania 

uvedie vo výzve. Miesto sa musí vytvoriť 

najneskôr do 6 mesiacov od realizácie 

investície (odo dňa predloženia ŽoP). 

2. Projekt sa realizuje v okrese, v ktorom 

žiadateľ vykonáva alebo plánuje 

vykonávať poľnohospodársku, 

akvakultúrnu alebo lesnícku činnosť 

resp. podniká alebo má sídlo alebo 

prevádzku. 

2  

3. Súčasťou investície v projekte je 

ubytovacie zariadenie s nižšou kapacitou 

ako 15 lôžok alebo projekt zahŕňa aspoň 

3  

                                                           
3 Za počiatočný stav sa berie stav pred investíciou.  Pracovné miesto sa vytvára ako:  

- pracovné miesto na celý úväzok t.j. minimálne 40 hodinový pracovný týždeň. Miesto sa musí vytvoriť 

najneskôr do 6 mesiacov od  predloženia záverečnej žiadosti o platbu alebo 

- čiastočný úväzok resp. sezónne zamestnanie, pričom sa za čiastočný úväzok berie minimálne 20 hodinový 

týždenný úväzok. U sezónnych zamestnancov sa  za minimálny úväzok berie úväzok na jeden kalendárny 

mesiac. Uvedené sa môže vzájomne kombinovať. Za vytvorenie 1 pracovného miesta na 2 roky sa berie za 

ekvivalent zamestnanie takého počtu sezónnych zamestnancov resp. zamestnancov na čiastočný úväzok, na 

dobu dva roky so začiatkom najneskôr 6 mesiacov po zrealizovaní investície (6 mesiacov od záverečnej ŽoP), 

že počet odpracovaných hodín kumulatívne presiahne počet hodín pri zamestnaní pracovníka na 40  hodín 

týždenne na dobu dvoch rokov.  

Pracovné miesto musí byť s udržateľnosťou minimálne 2 roky. Udržateľnosť projektu v prípade operácií 

zložených z investície do infraštruktúry alebo investície do výroby sa musí zabezpečiť počas doby do piatich 

rokov od záverečnej platby poskytnutej prijímateľovi, alebo prípadne v období stanovenom v pravidlách o 

štátnej pomoci v prípade nasledujúcich skutočností:  

d) skončenia alebo premiestnenia výrobnej činnosti mimo oblasti programu, 

e) zmeny vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje firme alebo orgánu verejnej moci neoprávnené 

zvýhodnenie,  

f) podstatnej zmeny, ktorá ovplyvňuje jej povahu, ciele alebo podmienky realizácie, čo by spôsobilo narušenie 

jej pôvodných cieľov.  

Uvedená lehota sa môže skrátiť na tri roky od záverečnej ŽoP poskytnutej prijímateľovi v prípadoch súvisiacich 

so zachovaním investícií alebo pracovných miest vytvorených MSP. 
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50% oprávnených výdavkov len na 

doplnkové služby spojené s cestovným 

ruchom. 

5. Súčasťou projektu (oprávnených 

výdavkov) je aj vybudovanie zelenej 

infraštruktúry (zeleň, úprava okolia, 

výsadba stromov) alebo projekt rieši aj 

uľahčenie prístupu marginalizovaných 

skupín. 

6  

6. Žiadateľ nemal schválený projekt v 

rámci opatrenia 3.1 PRV 2007-2013 v 

súvislosti s vidieckym cestovným 

ruchom a agroturistikou. 

3  

7. Hodnotenie kvality projektu – 

kvalitatívne hodnotenie 

A. vhodnosť, účelnosť a komplexnosť 

projektu 

B. spôsob realizácie projektu 

C. rozpočet a nákladová efektívnosť 

D. administratívna, odborná 

a technická kapacita 

E. udržateľnosť projektu 

Max. 

40 

Spolu maximálne 40. 

 

Spolu maximálne 57  

Minimálna hranica požadovaných bodov z dôvodu, aby sa zamedzilo schváleniu vyslovene 

zlých projektov, je 34. 

Rozlišovacím kritériom pre opatrenie 6.4 je 1. hodnotiace kritérium a 5. hodnotiace kritérium: 

1. Realizáciou projektu sa žiadateľ zaviaže zvýšiť počet pracovných miest  súvisiacich s 

projektom minimálne o 0,5 zamestnanca minimálne na 2 roky,  a to najneskôr do 6 mesiacov 

od doby realizácie investície. 

5. Súčasťou projektu (oprávnených výdavkov) je aj vybudovanie zelenej infraštruktúry (zeleň, 

úprava okolia, výsadba stromov) alebo projekt rieši aj uľahčenie prístupu marginalizovaných 

skupín. 

 

Žiadateľ spolu so žiadosťou ako samostatnú prílohu predkladá Projekt realizácie, ktorý 

obsahuje minimálne: 

i. cieľ projektu, 

ii. popis súčasného a požadovaného stavu,  

iii. popis spôsobu realizácie, 

iv. spôsob udržania resp. zvýšenia zamestnancov s popisom začiatočného a konečného stavu, 

v. prínosy realizácie projektu na žiadateľa a na okolie, 

vi. rozpočet s dôrazom na efektívnosť a hospodárnosť,  
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vii. popis administratívnej, odbornej, finančnej a technickej kapacity žiadateľa na realizáciu 

projektu,  

viii. spôsob riešenia prístupu marginalizovaných skupín ak sa uplatňuje, 

ix. prepojenie na ekonomický rozvoj, zamestnanosť, životného prostredia a pod.,  

x. prepojenosť na vlastnú poľnohospodársku, lesnícku činnosť resp. činnosť v oblasti 

akvakultúry, ak je relevantné, 

xi. zelená infraštruktúra ak sa uplatňuje, 

xii. výpočet doplnkových činností, 

xiii. spôsob zabezpečenia udržateľnosti projektu. 

 

Na základe Projektu realizácie bude hodnotená kvalita predloženého projektu nasledovne: 

7.A Vhodnosť , účelnosť a komplexnosť  projektu 

7.A.1 Zabezpečenie  komplexného prístupu 

 Rozpätie Popis Body 

Dobrý 
Cieľ je dostatočne identifikovaný v súvislosti s komplexným  riešením služieb 

cestovného ruchu. Účel je dodržaný. 
1 

Veľmi 

dobrý 

Cieľ projektu je definovaný v súvislosti s komplexným riešením cestovného 

ruchu v regióne/obci. Je preukázaná vhodnosť a účelnosť projektu 

v nadväznosti na existujúce služby. 

2 

Vynikajúci 

Cieľ projektu je jednoznačne definovaný v súvislosti s komplexným riešením 

služieb cestovného ruchu v regióne/obci s  evidentným zlepšením 

v nadväznosti na primárny cieľ projektu. Jednotlivé činnosti a aktivity 

komplexne riešia požadovaný stav. 

4 

7.A.2 Ciele projektu k podpore činností, ktoré sú v rámci daného regiónu/ organizácie 

nedostatočné  

 Rozpätie Popis Body 

Dobré 

Z projektu vyplýva, že uvedené služby sú v rámci predmetného regiónu/obci 

nedostatočné, trend vývoja príslušných ukazovateľov potvrdzuje 

opodstatnenosť realizácie činností.  

1 

Veľmi 

dobré 

Z projektu vyplýva, že uvedené služby sú v rámci predmetného regiónu/obce 

nedostatočné a z hľadiska trendu vývoja príslušných ukazovateľov je realizácia 

takýchto činností veľmi opodstatnená. 

2 

Vynikajúce 
Realizácia uvedených činností výraznou mierou prispeje k naplneniu 

zadefinovaných cieľov.  
4 

7.B Spôsob realizácie projektu 

7.B.1  Uskutočniteľnosť činností projektu 

 Rozpätie Popis Body 

Dobrý 

Činnosti projektu sú primerane stanovené a popísané, postup realizácie má 

logickú nadväznosť. Existujú predpoklady, že cieľ projektu by mohol byť 

dobre naplnený. Definuje riziká a berie do úvahy  skutočnosti, ktoré môžu mať 

vplyv na jeho realizáciu. Riziká sú eliminované čiastočne. 

1 

Veľmi 

dobrý 

Činnosti projektu sú veľmi dobre stanovené a popísané, postup realizácie má 

logickú nadväznosť. Existujú predpoklady, že cieľ projektu bude naplnený. 

Definuje riziká a berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na 

jeho realizáciu. Riziká sú eliminované. 

2 
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Vynikajúci 

Všetky činnosti projektu sú vynikajúco stanovené, dostatočne podrobne 

popísané a majú logickú nadväznosť. Postup realizácie je logicky a 

zrozumiteľne popísaný. Je reálny predpoklad, že projekt bude veľmi úspešne 

zrealizovaný - obsahuje všetky potrebné činnosti na dosiahnutie stanoveného 

cieľa a berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho 

realizáciu. Všetky zadefinované riziká sú vhodne eliminované. 

4 

7.B.2  Zosúladenie časového harmonogramu s činnosťami 

 Rozpätie Popis Body 

Dobré  

Časový harmonogram realizácie činností nie je stanovený ideálne, 

pravdepodobne budú vyžadované aspoň minimálne zmeny (harmonogramu, 

činností, rozpočtu). 

1 

Veľmi 

dobré 

Časový harmonogram realizácie činností je stanovený reálne a nie je 

identifikovaný žiadny problém s realizáciou projektu. 
2 

Vynikajúce 

Časový harmonogram a postupnosť všetkých činností je stanovený vynikajúco 

a je predpoklad ideálneho naplnenia cieľov projektu v zmysle predloženého 

časového harmonogramu. V prípade, že sú identifikované riziká nedodržania 

harmonogramu, je plne zabezpečená ich eliminácia.  

4 

7.C Rozpočet a nákladová efektívnosť 

7.C.1  Realizovateľnosť projektu z finančného hľadiska a jeho rozpočet 

 Rozpätie Popis Body 

Dobré  

Rozpočet projektu pokrýva realizáciu všetkých činností. Žiadateľ má 

zabezpečené dostatočné zdroje  na zabezpečenie úspešnej realizácie. Žiadateľ 

určil výšku spolufinancovania s malými nepresnosťami (napr. 

zaokrúhľovanie). Rozpočet neobsahuje matematické chyby. 

1 

Veľmi 

dobré 

Rozpočet projektu veľmi dobre zabezpečuje realizáciu projektu, reálne 

odpovedá zabezpečovaným činnostiam, spolufinancovanie je určené správne 

rozpočet je bez chýb. 

2 

Vynikajúce 

Rozpočet projektu vynikajúco pokrýva realizáciu všetkých projektovaných 

činností. Žiadateľ má zabezpečené dostatočné zdroje  na zabezpečenie úspešnej 

realizácie. Žiadateľ určil výšku spolufinancovania správne. Rozpočet 

neobsahuje matematické  chyby.  

4 

7.C.2  Efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov (vo vzťahu k podmienkami, 

v ktorých je projekt realizovaný)  

 Rozpätie Popis Body 

Dobrá 
Investičná náročnosť a efektívnosť je adekvátna rozsahu a typu projektu 

(mierne nadhodnotená alebo podhodnotená). 
1 

Veľmi 

dobra 

Investičná náročnosť a efektívnosť veľmi dobre  odzrkadľuje rozsah a typ 

projektu. 
2 

Vynikajúca Investičná náročnosť a efektívnosť je ideálna k rozsahu a typu projektu. 4 

7.D Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa 

7.D.1  Preukázateľnosť dostatočných odborných skúsenosti žiadateľa 

 Rozpätie Popis Body 

Dobrá  
Žiadateľ má skúsenosti s realizáciou činností v príslušnej oblasti. Zároveň vie 

preukázať aj odbornú spôsobilosť na zabezpečenie požadovaných činností.   
1 

Veľmi 

dobra 

Žiadateľ má veľmi dobré skúsenosti s realizáciou činností v príslušnej oblasti. 

Zároveň vie preukázať aj odbornú a technickú spôsobilosť na veľmi dobré 

zabezpečenie požadovaných činností a realizácie projektu.   

2 

Vynikajúca 

Žiadateľ má vynikajúce odborné skúsenosti v príslušnej oblasti a vie 

dokladovať vynikajúce schopnosť zabezpečiť realizáciu investície z technickej 

stránky prostredníctvom deklarovaných skúseností.    

4 

7.D.2  Zabezpečenie administratívnych kapacít 

 Rozpätie Popis Body 

Dobré 
Žiadateľ má dostatočne a účelne definované administratívne kapacity na 

zabezpečenie realizácie projektu  v rámci celej doby trvania. 
1 
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Veľmi 

dobré 

Žiadateľ má veľmi dobre definované administratívne kapacity na zabezpečenie 

realizácie projektu  v rámci celej doby trvania. 
2 

Vynikajúce 
Žiadateľ má nadštandardné a vynikajúco definované administratívne kapacity 

na zabezpečenie realizácie projektu  v rámci celej doby trvania. 
4 

7.E Udržateľnosť projektu 

7.E.1  Finančná, technologická a technická  udržateľnosť výsledkov projektu 

 Rozpätie Popis Body 

Dobrá 

 Projekt je v súlade s trendmi vývoja v príslušnej oblasti a žiadateľ popisuje 

finančnú udržateľnosť výsledkov projektu, ktorá je odzrkadlená aj vo finančnej 

analýze projektu. Technologicky a technicky  je projekt primerane riešený. 

1 

Veľmi 

dobra 

Žiadateľ má stabilné a dostatočné zdroje financovania. Projekt je v súlade 

s trendmi vývoja v príslušnej oblasti a žiadateľ popisuje finančnú udržateľnosť 

výsledkov projektu, ktorá je odzrkadlená aj vo finančnej analýze projektu. 

Finančná analýza projektu neuvádza riziká v oblasti financovania. 

Technologicky a technicky je projekt veľmi dobre riešený. 

2 

Vynikajúca 

Žiadateľ má stabilné a dostatočné zdroje financovania. Projekt je v súlade 

s trendmi vývoja v príslušnej oblasti.  Finančná udržateľnosť výsledkov 

projektu je vynikajúca  a  presne popísaná.  Všetky riziká sú vynikajúco 

eliminované. Sú použité najmodernejšie technológie a techniky. 

4 

7.E.2  Multiplikačný efekt výsledkov projektu 

 Rozpätie Popis Body 

Dobrý 
Projekt čiastočne podnecuje realizáciu ďalších činností formy spolupráce alebo 

šírenie dobrej praxe.  
1 

Veľmi 

dobrý 

Projekt podnecuje realizáciu ďalších činností, formy spolupráce alebo šírenie 

dobrej praxe. Popisuje prepojenie na ďalšie aktivity v území. 
2 

Vynikajúci 

Projekt vynikajúco podnecuje realizáciu ďalších činností formy spolupráce 

alebo šírenie dobrej praxe. Definuje prepojenia a z nich vyplývajúce synergie 

na ďalšie aktivity v území, popisuje pridanú hodnotu týchto nadväzujúcich 

činností. 

4 

 

Podopatrenie: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 

všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z 

obnoviteľných zdrojov a úspor energie  

Podopatrenie: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 

miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry 

a súvisiacej infraštruktúry  

Podopatrenie: 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických 

informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie 

Podopatrenie: 7.6 Podpora na štúdie/investície, ktoré súvisia s udržiavaním, obnovou a 

skvalitňovaním kultúrneho a prírodného dedičstva obcí, vidieckych krajinných oblastí a 

lokalít s vysokou prírodnou hodnotou vrátane súvisiacich sociálno-ekonomických 

hľadísk, ako aj opatrení v oblasti environmentálnej osvety 

 

Pre opatrenia 7.2, 7.4, 7.5 a 7.6 sa uplatňujú tie isté bodovacie kritériá. 
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Pč Kritérium Body Poznámka 

1. Vidieckosť (hustota obyvateľstva na km2): 

Projekt je umiestnený v obci s nasledovnou hustotou 

obyvateľov na km2: 

– do 50 vrátane 

– nad 50 do 100 vrátane 

– nad 100   

 

Projekt je umiestnený v okrese s nasledovnou  hustotou 

obyvateľov na km2: 

– do 50 vrátane 

– nad 50 do 100 vrátane 

– nad 100   

 

 

 

3 

2 

1 

 

 

 

3 

2 

1 

Maximálne 6 bodov.  

Údaje k 31.12 

predchádzajúceho roka 

výzvy.  

U združení obcí sa 

použije vážený 

aritmetický priemer za 

obce resp. okresy. 

 

2. Projekt podáva a je realizovaný v obci do 500 obyvateľov 

vrátane  alebo projekt má dosah na viac obcí a podáva ho 

združenie obcí 

2  

3. Projekt súvisí aj s ekonomickým rozvojom alebo projekt 

kombinuje viacero akcií vytvárajúcich konkrétne podmienky 

pre ekonomický rozvoj vidieckych obcí (t. z. napr., že 

podporené investície budú mať pozitívny vplyv na 

zamestnanosť, rozvoj podnikania a pod.), za predpokladu 

súladu ekonomického rozvoja s ochranou životného 

prostredia a racionálneho využitia prírodných zdrojov alebo 

projekt obsahuje aj prvky zelenej infraštruktúry 

8  

4. Projekt rieši aj uľahčenie prístupu marginalizovaných skupín 

(vrátane marginalizovaných rómskych komunít) alebo 

súčasťou projektu je aj zelená infraštruktúra.  

5  

5. Obec alebo  združenie  ešte nemá schválený žiadny projekt  

v rámci podopatrení  7.2, 7.4 a 7.5 PRV SR 2014-2020 alebo 

v rámci súbežne vyhlásených výziev nepodalo viac žiadostí 

o NFP v rámci týchto opatrení. 

3 Nevzťahuje sa na 

podopatrenie 7.3 a na 

výzvy v rámci CLLD. 

6. Hodnotenie kvality projektu – kvalitatívne hodnotenie 

A. vhodnosť, účelnosť a komplexnosť projektu 

B. spôsob realizácie projektu 

C. rozpočet a nákladová efektívnosť 

D. administratívna, odborná a technická kapacita 

E. udržateľnosť projektu 

Max. 

40 

Spolu maximálne 40 

bodov 

Spolu maximálne 64  

Minimálna hranica požadovaných bodov z dôvodu, aby sa zamedzilo schváleniu vyslovene 

zlých projektov, je 38. 

Rozlišovacím kritériom pre opatrenia 7.2, 7.4, 7.5 a 7.6 sú  3. hodnotiace kritérium: 

3.Projekt súvisí aj s ekonomickým rozvojom alebo projekt kombinuje viacero akcií 

vytvárajúcich konkrétne podmienky pre ekonomický rozvoj vidieckych obcí (t. z. napr., že 

podporené investície budú mať pozitívny vplyv na zamestnanosť, rozvoj podnikania a pod.), za 

predpokladu súladu ekonomického rozvoja s ochranou životného prostredia a racionálneho 

využitia prírodných zdrojov alebo projekt obsahuje aj prvky zelenej infraštruktúry. 
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Žiadateľ spolu so žiadosťou ako samostatnú prílohu predkladá Projekt realizácie, ktorý 

obsahuje minimálne: 

1) cieľ projektu, 

2) popis súčasného a požadovaného stavu,  

3) popis spôsobu realizácie, 

4) prínosy realizácie projektu na žiadateľa a na okolie, 

5) rozpočet s dôrazom na efektívnosť a hospodárnosť, spôsob výpočtu nákladov na 

obyvateľa, výpočet vidieckosti, 

6) popis administratívnej, odbornej, finančnej a technickej kapacity žiadateľa na realizáciu 

projektu,  

7) spôsob riešenia prístupu marginalizovaných skupín ak sa uplatňuje, 

8) prepojenie na ekonomický rozvoj, zamestnanosť, životného prostredia a pod. ak sa 

uplatňuje, 

9) zelená infraštruktúra ak sa uplatňuje, 

10) spôsob zabezpečenia udržateľnosti projektu. 

 

6. Hodnotenie kvality projektu 

6. A Vhodnosť, účelnosť a komplexnosť  projektu, reálnosť dosiahnutia cieľov projektu 

6. A. 1 Zabezpečenie  komplexného prístupu, vhodnosti a účelnosti 

Rozpätie Popis Body 

Dobrý Cieľ je dostatočne identifikovaný. Účel je dodržaný.  1 

Veľmi 

dobrý 

Cieľ projektu je definovaný v súvislosti s komplexným riešením u žiadateľa. 

Popisom je preukázaná vhodnosť a účelnosť projektu v nadväznosti na  danú 

hustotu obyvateľstva a prírodné podmienky.     

3 

Vynikajúci 

Cieľ projektu je jednoznačne a veľmi dobre definovaný v súvislosti s 

komplexným riešením u žiadateľa s evidentným zlepšením v nadväznosti na 

primárny cieľ projektu. Jednotlivé činnosti a aktivity komplexne riešia 

požadovaný stav. Popisom je preukázaná vynikajúca vhodnosť a účelnosť 

projektu v nadväznosti na  danú hustotu obyvateľstva a prírodné podmienky.     

5 

6.A.2  Definovanie cieľov projektu k podpore činností, ktoré sú v rámci danej obci nedostatočné 

a reálnosť ich dosiahnutia 

Rozpätie Popis Body 

Dobré 

Z projektu vyplýva, že navrhované aktivity a činnosti sú u žiadateľa 

nedostatočné, trend vývoja príslušných ukazovateľov potvrdzuje 

opodstatnenosť realizácie činností, dosiahnutie cieľov projektu však nemusí 

byť  na 100% reálne.   

1 

Veľmi 

dobré 

Z projektu vyplýva, že uvedené aktivity sú u žiadateľa nedostatočné 

a z hľadiska trendu vývoja príslušných ukazovateľov je realizácia takýchto 

činností veľmi potrebná. Dosiahnutie cieľov projektu jeho realizáciou je 

pravdepodobne reálne. 

3 

Vynikajúce 

Realizácia navrhovaných  činností a aktivít výraznou mierou prispeje 

k naplneniu zadefinovaných cieľov. Reálnosť dosiahnutia cieľov je veľmi 

vysoká. 

5 

6.B Spôsob realizácie projektu, uskutočniteľnosť a harmonogram 
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Rozpätie Popis Body 

Dobrý 

Činnosti projektu a spôsob realizácie je primerane stanovený a popísaný, 

postup realizácie má logickú nadväznosť. Existujú predpoklady, že cieľ 

projektu by mohol byť dobre naplnený. Projekt definuje riziká a berie do úvahy  

skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho realizáciu. Riziká sú eliminované 

čiastočne. Časový harmonogram realizácie aktivít nie je stanovený ideálne, 

pravdepodobne budú vyžadované aspoň minimálne zmeny (harmonogramu, 

činností, rozpočtu). 

1 

Veľmi 

dobrý 

Činnosti projektu a spôsob realizácie je veľmi dobre stanovený a popísaný, 

postup realizácie má logickú nadväznosť. Existujú predpoklady, že cieľ 

projektu bude naplnený. Projekt definuje riziká a berie do úvahy všetky 

skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho realizáciu. Riziká sú eliminované. 

Časový harmonogram realizácie aktivít je stanovený veľmi reálne a nie je 

identifikovaný žiadny problém s realizáciou projektu. 

3 

Vynikajúci 

Všetky činnosti projektu sú reálne stanovené, dostatočne podrobne popísané a 

majú logickú nadväznosť. Spôsob a postup realizácie je logicky a zrozumiteľne 

popísaný. Je reálny predpoklad, že projekt bude veľmi úspešne zrealizovaný - 

obsahuje všetky potrebné činnosti na dosiahnutie stanoveného cieľa a berie do 

úvahy všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho realizáciu. Všetky 

zadefinované riziká sú vhodne eliminované. Časový harmonogram 

a postupnosť všetkých činností je stanovený reálne a je predpoklad úspešného 

naplnenia cieľov projektu v zmysle predloženého časového harmonogramu. 

V prípade, že sú identifikované riziká nedodržania harmonogramu, je plne 

zabezpečená ich eliminácia. 

5 

6.C Rozpočet a nákladová efektívnosť, realizovateľnosť projektu z finančného hľadiska 

Rozpätie Popis Body 

Dobré 

Rozpočet projektu pokrýva realizáciu všetkých činností. Žiadateľ má 

zabezpečené dostatočné zdroje  na zabezpečenie úspešnej realizácie. Rozpočet 

neobsahuje matematické chyby. 

1 

Veľmi 

dobré 

Rozpočet projektu veľmi dobre zabezpečuje realizáciu projektu, reálne 

odpovedá zabezpečovaným činnostiam, rozpočet je bez chýb. Zároveň pokrýva 

riziká spojené s realizáciou.  

3 

Vynikajúce 

Rozpočet projektu vynikajúco pokrýva realizáciu všetkých projektovaných 

činností. Z hľadiska efektívnosti vynaložených zdrojov maximálne zohľadňuje 

danosti danej obce. Žiadateľ má zabezpečené dostatočné zdroje  na 

zabezpečenie úspešnej realizácie. Rozpočet neobsahuje matematické  chyby. 

Zároveň eliminuje prípadné riziká spojené s realizáciou. 

5 

6.D Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa 

6.D.1  Preukázateľnosť dostatočných odborných skúsenosti žiadateľa 

Rozpätie Popis Body 

Dobrá 

Žiadateľ má sám alebo s pomocou iných osôb skúsenosti s realizáciou činností 

v príslušnej oblasti. Zároveň vie preukázať aj odbornú spôsobilosť na 

primerané zabezpečenie požadovaných činností sám resp. prostredníctvom 

iných osôb, ktoré na základe uzatvorených  zmluvných vzťahov bude využívať 

na realizáciu projektu.    

1 

Veľmi 

dobra 

Žiadateľ sám alebo s pomocou iných osôb má veľmi dobré skúsenosti 

s realizáciou činností v príslušnej oblasti. Zároveň vie sám resp. 

prostredníctvom iných osôb, ktoré na základe uzatvorených  zmluvných 

vzťahov bude využívať na realizáciu projektu preukázať aj odbornú 

a technickú spôsobilosť na veľmi dobré zabezpečenie požadovaných činností 

a realizácie projektu.   

3 

Vynikajúca 

Žiadateľ sám alebo s pomocou iných osôb má vynikajúce odborné skúsenosti 

v príslušnej oblasti resp. vie dokladovať vynikajúcu  schopnosť zabezpečiť 

realizáciu investície z technickej a odbornej stránky prostredníctvom 

5 
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deklarovaných skúseností sám resp. prostredníctvom iných osôb, ktoré na 

základe uzatvorených  zmluvných vzťahov bude využívať na realizáciu 

projektu.    

6.D.2  Zabezpečenie administratívnych kapacít 

Rozpätie Popis Body 

Dobré 

Žiadateľ má sám alebo zmluvne prostredníctvom tretích osôb dostatočne 

a účelne definované administratívne kapacity na zabezpečenie realizácie 

projektu  v rámci celej doby trvania. 

1 

Veľmi 

dobré 

Žiadateľ má sám alebo zmluvne prostredníctvom tretích osôb veľmi dobre 

definované administratívne kapacity na zabezpečenie realizácie projektu  

v rámci celej doby trvania. 

3 

Vynikajúce 

Žiadateľ má sám alebo zmluvne prostredníctvom tretích osôb nadštandardné 

a vynikajúco definované administratívne kapacity na zabezpečenie realizácie 

projektu  v rámci celej doby trvania. 

5 

6.E Udržateľnosť projektu 

6.E.1  Finančná, technologická a technická  udržateľnosť výsledkov projektu 

Rozpätie Popis Body 

Dobrá 

 Projekt je v súlade s trendmi vývoja v príslušnej oblasti a žiadateľ popisuje 

finančnú udržateľnosť výsledkov projektu, ktorá je odzrkadlená aj vo finančnej 

analýze projektu. Technologicky a technicky  je projekt primerane riešený. 

1 

Veľmi 

dobrá 

Žiadateľ má stabilné a dostatočné zdroje financovania. Projekt je v súlade 

s trendmi vývoja v príslušnej oblasti a žiadateľ popisuje finančnú udržateľnosť 

výsledkov projektu, ktorá je odzrkadlená aj vo finančnej analýze projektu. 

Finančná analýza projektu neuvádza riziká v oblasti financovania. 

Technologicky a technicky je projekt veľmi dobre riešený. 

3 

Vynikajúca 

Žiadateľ má stabilné a dostatočné zdroje financovania. Projekt je v súlade 

s trendmi vývoja v príslušnej oblasti.  Finančná udržateľnosť výsledkov 

projektu je veľmi dobrá a  presne popísaná.  Všetky riziká sú vynikajúco 

eliminované. Sú použité najmodernejšie technológie a techniky. 

5 

6.E.2  Multiplikačný efekt výsledkov projektu 

Rozpätie Popis Body 

Dobrý 
Projekt realizácie čiastočne podnecuje a popisuje realizáciu ďalších činností  

súvisiacich s projektom.  
1 

Veľmi 

dobrý 

Projekt realizácie podnecuje a popisuje realizáciu ďalších činností súvisiacich 

s projektom, formy spolupráce alebo šírenie dobrej praxe a ďalších 

nadväzujúcich aktivít. 

3 

Vynikajúci 

Projekt vynikajúco podnecuje a popisuje realizáciu ďalších činností 

súvisiacich s projektom, formy spolupráce alebo šírenie dobrej praxe a ďalších 

aktivít.  

5 

 

Podopatrenie: 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej 

hodnoty lesných ekosystémov 

Opis typu operácie: 

Činnosť 2: Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných 

ekosystémoch  

P. 

č. 

Kritérium Body Poznámka 

1. Územie, na ktorom je projekt realizovaný je v rámci 

funkčnej typizácie lesa klasifikované:  

a) výlučne ako hospodársky les  
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b) ako hospodársky les  v kombinácii lesom 

ochranným resp. lesom osobitného určenia  

c) ako výlučne les ochranný resp. les osobitného 

určenia,  

17 

18 

 

 

20 

3. Projekt: 

a) je zameraný prioritne na obnovu a rekonštrukciu už 

existujúcej občianskej a poznávacej infraštruktúry 

v lesných ekosystémoch  

b) je zameraný prioritne na vybudovanie novej  

občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných 

ekosystémoch. 

 

10 

20 

Maximálny počet bodov je 20.  

V prípade realizácie projektu 

zameraného na obidve aktivity sa 

berie vážený aritmetický priemer 

podľa deklarovaných 

oprávnených výdavkov. 

4. Žiadateľ hospodári v certifikovaných lesoch  resp. 

projekt sa realizuje v certifikovaných lesoch. 

4 Minimálne 50% plochy 

obhospodarovaného lesa  alebo 

minimálne 100 ha 

obhospodarovaného lesa je 

certifikovaný les 

5. Hodnotenie kvality projektu – kvalitatívne hodnotenie 

a) súlad projektu so strategickými dokumentmi lesného 

hospodárstva b) vhodnosť, účelnosť a komplexnosť 

projektu c) spôsob realizácie projektu, ekologické 

aspekty riešenia projektu, použitie životnému 

prostrediu šetrných technológii a metód riešenia d) 

rozpočet a nákladová efektívnosť ,udržateľnosť 

projektu e) administratívna, odborná a technická 

kapacita 

Max. 

40 

Spolu maximálne 40 bodov 

Spolu maximálne 90  

Minimálna hranica požadovaných bodov z dôvodu, aby sa zamedzilo schváleniu vyslovene 

zlých projektov, je 30. 

Rozlišovacím kritériom pre opatrenie 1.2 je 1. hodnotiace kritérium nad rámec a 3. hodnotiace 

kritérium: 

1. Projekt prispieva aj k napĺňaniu PHSR obce, príp. iného strategického dokumentu v území, 

kde sa realizuje, čím sa posilňuje synergia a komplementarita. 

3. Projekt: 

d) je zameraný prioritne na obnovu a rekonštrukciu už existujúcej občianskej a poznávacej 

infraštruktúry v lesných ekosystémoch  

e) je zameraný prioritne na vybudovanie novej občianskej a poznávacej infraštruktúry v 

lesných ekosystémoch. 

 

5.Hodnotenie kvality projektu 

5.A Súlad projektu so strategickými dokumentmi lesného hospodárstva 

5.A.1 Súlad resp. nadväznosť na Program starostlivosti o les 

Rozpätie Popis Body 
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Dobrý Aktivity projektu čiastočne nadväzujú na Program starostlivosti o 

les (resp. LHP). 

1 

Veľmi dobrý Aktivity projektu nadväzujú v plnom rozsahu na Program 

starostlivosti o les (resp. LHP). 

2 

Vynikajúci Aktivity projektu sú v súlade s Plánom starostlivosti o les (resp. 

LHP ) a tiež v plnom rozsahu na neho nadväzujú. 

5 

5.A.2 Súlad s Národným lesníckym programom 

Rozpätie Popis Body 

Dobrý Aktivity projektu v lesoch žiadateľa sú v súlade s minimálne 1 

strategickým cieľom Národného lesníckeho programu. 

1 

Veľmi dobrý Aktivity projektu v lesoch žiadateľa sú v súlade s minimálne 2 

strategickými cieľmi Národného lesníckeho programu. 

2 

Vynikajúci Aktivity projektu v lesoch žiadateľa sú v súlade s minimálne 3 

strategickými cieľmi Národného lesníckeho programu. 

5 

5.B Vhodnosť, účelnosť a komplexnosť projektu, časový harmonogram projektu 

Rozpätie Popis Body 

Dobrý Činnosti projektu sú primerane stanovené a popísané, postup 

realizácie má logickú nadväznosť. Existujú predpoklady, že cieľ 

projektu by mohol byť dobre naplnený. Definuje riziká a berie do 

úvahy skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho realizáciu. 

Riziká sú eliminované čiastočne. Cieľ je dostatočne 

identifikovaný v súvislosti s komplexným riešením. Účel je 

dodržaný. Časový harmonogram realizácie aktivít nie je 

stanovený ideálne, pravdepodobne budú vyžadované aspoň 

minimálne zmeny (harmonogramu, činností, rozpočtu). 

1 

Veľmi dobrý Činnosti projektu sú veľmi dobre stanovené a popísané, postup 

realizácie má logickú nadväznosť. Existujú predpoklady, že cieľ 

projektu bude naplnený. Definuje riziká a berie do úvahy všetky 

skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho realizáciu. Riziká sú 

eliminované. Cieľ projektu je definovaný v súvislosti s 

komplexným riešením u žiadateľa. Je preukázaná vhodnosť a 

účelnosť projektu v nadväznosti na existujúce aktivity u žiadateľa. 

2 
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Časový harmonogram realizácie aktivít je stanovený veľmi reálne 

a nie je identifikovaný žiadny problém s realizáciou projektu. 

Vynikajúci Všetky činnosti projektu sú reálne stanovené, dostatočne 

podrobne popísané a majú logickú nadväznosť. Postup realizácie 

je logicky a zrozumiteľne popísaný. Je reálny predpoklad, že 

projekt bude veľmi úspešne zrealizovaný - obsahuje všetky 

potrebné činnosti na dosiahnutie stanoveného cieľa a berie do 

úvahy všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho 

realizáciu. Všetky zadefinované riziká sú vhodne eliminované. 

Cieľ projektu je jednoznačne definovaný v súvislosti s 

komplexným riešením u žiadateľa evidentným zlepšením v 

nadväznosti na primárny cieľ projektu. Jednotlivé činnosti a 

aktivity komplexne riešia požadovaný stav. Časový harmonogram 

a postupnosť všetkých činností je stanovený reálne a je predpoklad 

úspešného naplnenia cieľov projektu v zmysle predloženého 

časového harmonogramu. V prípade, že sú identifikované riziká 

nedodržania harmonogramu, je plne zabezpečená ich eliminácia. 

Uplatní sa len mimo projektov leteckých aplikácii chemických 

resp. biologických látok. 

5 

5. C Ekologické aspekty riešenia projektu, použitie životnému prostrediu šetrných 

technológii, materiálov, preparátov a postupov a metód riešenia 

5.C.1 Ekologické aspekty riešenia projektu, použitie prostrediu šetrných technológií, 

preparátov a materiálov 

Rozpätie Popis Body 

Dobrý Technológie, preparáty a materiály použité v projekte majú 

neutrálny vplyv na biodiverzitu resp. na životné prostredie. 

1 

Veľmi dobrý Technológie, preparáty a materiály použité v projekte majú 

čiastočne pozitívny vplyv na biodiverzitu resp. na životné 

prostredie. 

2 

Vynikajúci Technológie, preparáty a materiály použité v projekte majú 

jednoznačne pozitívny vplyv na biodiverzitu resp. na životné 

prostredie. 

5 

5.C.2 Použitie ekologických a environmentálne vhodných metód a postupov v projekte 
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Rozpätie Popis Body 

Dobrý Metódy a postupy, ktoré sa plánujú použiť v projekte sú 

ekologicky a environmentálne neutrálne. 

1 

Veľmi dobrý Metódy a postupy, ktoré sa plánujú použiť v projekte sú aspoň v 

minimálnom rozsahu ekologicky a environmentálne pozitívne. 

Plánujú sa použiť len schválené prípravky. 

2 

Vynikajúci Metódy a postupy, ktoré sa plánujú použiť v projekte sú 

jednoznačne ekologicky a environmentálne pozitívne. Plánujú sa 

použiť len schválené prípravky. 

5 

5.D Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa 

5.D.1 Preukázateľnosť dostatočných odborných skúsenosti žiadateľa 

Rozpätie Popis Body 

Dobrý Žiadateľ sám alebo s pomocou iných osôb má skúsenosti s 

realizáciou činností v príslušnej oblasti. Zároveň vie preukázať aj 

odbornú spôsobilosť na zabezpečenie požadovaných činností sám 

resp. prostredníctvom iných osôb, ktoré na základe uzatvorených 

zmluvných vzťahov bude využívať na realizáciu projektu. 

Neuplatňuje sa pre odkôrňovanie (t.j. v rámci neho sa uplatňujú 

len nasledujúce stupne). 

1 

Veľmi dobrý Žiadateľ sám alebo s pomocou iných osôb alebo s pomocou iných 

osôb má veľmi dobré skúsenosti (opakované ) s realizáciou 

činností v príslušnej oblasti. Zároveň vie sám resp. 

prostredníctvom iných osôb, ktoré na základe uzatvorených 

zmluvných vzťahov bude využívať na realizáciu projektu 

preukázať aj odbornú a technickú spôsobilosť na veľmi dobré 

zabezpečenie požadovaných činností a realizácie projektu. 

2 

Vynikajúci Žiadateľ sám alebo s pomocou iných osôb má vynikajúce odborné 

skúsenosti v príslušnej oblasti a vie dokladovať veľmi dobrú 

schopnosť zabezpečiť realizáciu investície z technickej stránky 

prostredníctvom deklarovaných skúseností (viacročných a 

opakovaných) sám resp. prostredníctvom iných osôb, ktoré na 

základe uzatvorených zmluvných vzťahov bude využívať na 

realizáciu projektu. 

5 
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5.D.2 Zabezpečenie administratívnych kapacít 

Rozpätie Popis Body 

Dobrý Žiadateľ má dostatočne a účelne definované administratívne 

kapacity na zabezpečenie realizácie projektu v rámci celej doby 

trvania.  

1 

Veľmi dobrý Žiadateľ má veľmi dobre definované administratívne kapacity na 

zabezpečenie realizácie projektu v rámci celej doby trvania. 

2 

Vynikajúci Žiadateľ má nadštandardné a vynikajúco definované 

administratívne kapacity na zabezpečenie realizácie projektu v 

rámci celej doby trvania. 

5 

5.E Rozpočet a nákladová efektívnosť , udržateľnosť projektu, multiplikatívny efekt 

Rozpätie Popis Body 

Dobrý Projekt je v súlade s trendmi vývoja v príslušnej oblasti. 

Technologicky a technicky je projekt primerane riešený. Rozpočet 

projektu pokrýva realizáciu všetkých činností. Žiadateľ má 

zabezpečené dostatočné zdroje na zabezpečenie úspešnej 

realizácie. Rozpočet neobsahuje matematické chyby. Projekt 

realizácie čiastočne podnecuje a popisuje realizáciu ďalších 

činností súvisiacich s projektom. 

1 

Veľmi dobrý Žiadateľ má stabilné a dostatočné zdroje financovania. Projekt je 

v súlade s trendmi vývoja v príslušnej oblasti Finančná analýza 

projektu neuvádza riziká v oblasti financovania. Technologicky a 

technicky je projekt veľmi dobre riešený. Rozpočet projektu 

veľmi dobre zabezpečuje realizáciu projektu, reálne odpovedá 

zabezpečovaným činnostiam, rozpočet je bez chýb. Projekt 

realizácie podnecuje a popisuje realizáciu ďalších činností 

súvisiacich s projektom, formy spolupráce alebo šírenie dobrej 

praxe a ďalších aktivít. 

2 

Vynikajúci Žiadateľ má stabilné a dostatočné zdroje financovania. Projekt je 

v súlade s trendmi vývoja v príslušnej oblasti. Všetky riziká sú 

vynikajúco eliminované. Sú použité najmodernejšie technológie a 

techniky. Rozpočet projektu vynikajúco pokrýva realizáciu 

všetkých projektovaných činností. Žiadateľ má zabezpečené 

5 
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dostatočné zdroje na zabezpečenie úspešnej realizácie. Rozpočet 

neobsahuje matematické chyby. Projekt vynikajúco podnecuje a 

popisuje realizáciu ďalších činností súvisiacich s projektom, 

formy spolupráce alebo šírenie dobrej praxe a ďalších aktivít. 

 

 

Podopatrenie: 16.3 (Iná) spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri 

organizácii spoločných pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení a zdrojov 

a pri rozvoji služieb v oblasti cestovného ruchu/ich uvádzania na trh 

Princípy uplatnenia hodnotiacich kritérií: 

P. 

č. 
Kritérium Body Poznámka 

1. 
Projekt je zameraný na riešenie praktických problémov 

súvisiacich primárne s rozvojom vidieka 
15  

2. V rámci riešenia problému je v projekte viac ako 5 partnerov 15  

3. 

Súčasťou tímu je ako partner aj výskumná organizácia resp. 

vysoká škola alebo iná verejná inštitúcia so zameraním na cieľ 

projektu alebo zahraničný partner, ktorý poskytne potrebné 

vedomosti, skúsenosti  resp. know-how 

10  

4. 

Hodnotenie kvality projektu – kvalitatívne hodnotenie 

a) vhodnosť, účelnosť a komplexnosť projektu 

b) súlad s cieľmi PRV, zvýšenie efektivity pri 

spoločnom riešení  

c) spôsob realizácie projektu,  

d) zapojenosť partnerov, pestrosť partnerov 

e) rozpočet a nákladová efektívnosť 

f) administratívna kapacita 

g) odborná a technická kapacita,  

h) udržateľnosť projektu, spôsob šírenia výsledkov 

Max. 

48 

Za každé kritérium 

maximálne 6 bodov, 

spolu maximálne 48  

bodov. 

Spolu maximálne 88  

Minimálna hranica požadovaných bodov z dôvodu, aby sa zamedzilo schváleniu vyslovene 

zlých projektov, je 53. 

Rozlišovacím kritériom pre opatrenie 16.3 je 1. hodnotiace kritérium a 3. hodnotiace kritérium: 

1.Projekt je zameraný na riešenie praktických problémov súvisiacich primárne s rozvojom 

vidieka. 

3.Súčasťou tímu je ako partner aj výskumná organizácia resp. vysoká škola alebo iná verejná 

inštitúcia so zameraním na cieľ projektu alebo zahraničný partner, ktorý poskytne potrebné 

vedomosti, skúsenosti  resp. know-how 

 

Žiadateľ spolu so žiadosťou ako samostatnú prílohu predkladá Projekt realizácie,  ktorý 

obsahuje minimálne: 
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1) cieľ  a zameranie projektu, 

2) popis súčasného stavu v danej oblasti a zadefinovanie problému, ktorý sa navrhuje 

riešiť, prepojenosť na ciele PRV, 

3) navrhovaný spôsob riešenia problematiky, 

4) prínos k zvýšeniu efektivity riešenia spoluprácou partnerov, 

5) partneri pri riešení problematiky, ich úloha a príspevok k vyriešeniu problému, 

6) navrhované nástroje potrebné na vyriešenie problematiky, 

7) predpokladané prínosy po realizácii, 

8) návrh rozpočtu jednotlivých nákladov, 

9) popis administratívnej, odbornej, finančnej a technickej kapacity  partnerov  na 

realizáciu projektu, 

10) prepojenie na ekonomický rozvoj, zamestnanosť, životné prostredie a pod.  ak sa 

uplatňuje, 

11) spôsob zabezpečenia udržateľnosti projektu resp. šírenia výsledkov, 

12) prepojenie jednotlivých partnerov na rozpočet projektu resp. na oprávnené výdavky. 

13) popis prínosu integrovaného projektu resp. kolektívnej investície v prípade, že sa 

uplatňuje 

 

4. Hodnotenie kvality projektu 

4. A Vhodnosť a účelnosť projektu, komplexnosť 

Rozpätie Popis Body 

Dobrý Projekt je vhodný  a účelný na realizáciu.  1 

Veľmi 

dobrý 

Popisom je preukázaná vhodnosť a účelnosť projektu v nadväznosti na  ciele 

projektu a spôsob riešenia. Účelnosť projektu je primerane deklarovaná.  

Projekt má komplexné riešenie. ( neznamená to že sa musí vyriešiť všetko, ale 

že daná oblasť zamerania projektu sa komplexne vyrieši)  

3 

Vynikajúci 

Vhodnosť projektu je jednoznačne a veľmi dobre definovaná v súvislosti s 

navrhovaným riešením u žiadateľa s evidentným zlepšením v nadväznosti na 

primárny cieľ projektu. Jednotlivé činnosti a aktivity vhodne a účelne riešia 

požadovaný stav. Popisom je preukázaná veľmi dobrá  vhodnosť a účelnosť 

projektu. Projekt má komplexné riešenie. ( neznamená to že sa musí vyriešiť 

všetko, ale že daná oblasť zamerania projektu sa komplexne vyrieši)    

6 

4. B Súlad s cieľmi PRV, zvýšenie efektivity pri spoločnom riešení 

Rozpätie Popis Body 

Dobrý 
Projekt primerane nadväzuje na ciele PRV SR 2014-2020. Zvýšenie efektivity 

spoločným postupom je primerané cieľu a obsahu riešenia. 
1 

Veľmi 

dobrý 

Projekt veľmi dobre nadväzuje na ciele PRV SR 2014-2020. Popisom je 

preukázaná vhodnosť a účelnosť projektu v nadväznosti na  danú problematiku 

definovanú v PRV SR 2014-2020. Z projektu vyplýva, že uvedené aktivity sú 

u žiadateľa nedostatočné a z hľadiska trendu vývoja príslušných ukazovateľov 

je realizácia takýchto činností veľmi potrebná. Dosiahnutie cieľov projektu 

jeho realizáciou je pravdepodobne reálne. Zvýšenie efektivity spoločným 

postupom je veľmi dobré v nadväznosti na  ciele a obsah riešenia. 

3 
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Vynikajúci 

Projekt vynikajúco nadväzuje na ciele PRV SR 20014-2020. Cieľ projektu je 

jednoznačne a veľmi dobre definovaný v súvislosti s navrhovaným riešením 

u žiadateľa s evidentným zlepšením v nadväznosti na primárny cieľ projektu. 

Jednotlivé činnosti a aktivity veľmi dobre riešia požadovaný stav. Popisom je 

preukázaná vynikajúca vhodnosť a účelnosť projektu v nadväznosti na ciele 

PRV SR 2014-2020. Realizácia navrhovaných  činností a aktivít výraznou 

mierou prispeje k naplneniu zadefinovaných cieľov. Reálnosť dosiahnutia 

cieľov je veľmi vysoká. Zvýšenie efektivity spoločným postupom je 

vynikajúce v nadväznosti na  ciele a obsah riešenia. 

6 

4.C Spôsob realizácie projektu, uskutočniteľnosť, potenciál na úspešné uvedenie do praxe , 

inovatívnosť 

Rozpätie Popis Body 

Dobrý 

Činnosti projektu a spôsob realizácie projektu je primerane stanovený 

a popísaný, postup realizácie má logickú nadväznosť. Existujú predpoklady, že 

cieľ projektu by mohol byť dobre naplnený. Projekt definuje riziká a berie do 

úvahy  skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho realizáciu. Riziká sú 

čiastočne eliminované. Výsledky projektu majú potenciál na uvedenie do 

praxe. 

1 

Veľmi 

dobrý 

Činnosti projektu a spôsob realizácie je veľmi dobre stanovený a popísaný, 

postup realizácie má logickú nadväznosť. Existujú predpoklady, že cieľ 

projektu bude naplnený. Projekt definuje riziká a berie do úvahy všetky 

skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho realizáciu. Riziká sú eliminované. 

Časový harmonogram realizácie aktivít je stanovený veľmi reálne a nie je 

identifikovaný žiadny problém s realizáciou projektu. Výsledky projektu majú 

primeraný potenciál na uvedenie do praxe. V rámci projektu bolo uvedenie do 

praxe aspoň v rámci čiastočného riešenia resp. odskúšané s primeranými 

výsledkami. Projekt zahŕňa inovatívne riešenia a postupy. 

3 

Vynikajúci 

Všetky činnosti projektu sú veľmi dobre stanovené, veľmi podrobne popísané 

a majú logickú nadväznosť. Spôsob a postup realizácie je logicky a 

zrozumiteľne popísaný. Je reálny predpoklad, že projekt bude veľmi úspešne 

zrealizovaný - obsahuje všetky potrebné činnosti na dosiahnutie stanoveného 

cieľa a berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho 

realizáciu. Všetky zadefinované riziká sú vhodne eliminované. Časový 

harmonogram a postupnosť všetkých činností je stanovený veľmi dobre a je 

predpoklad úspešného naplnenia cieľov projektu v zmysle predloženého 

časového harmonogramu. V prípade, že sú identifikované riziká nedodržania 

harmonogramu, je plne zabezpečená ich eliminácia. Výsledky projektu majú 

výborný potenciál na uvedenie do praxe. V rámci projektu bolo uvedenie do 

praxe veľmi dobre odskúšané s dobrými výsledkami. Projekt zahŕňa inovatívne 

riešenia a postupy. 

6 

4.D Zapojenosť partnerov, pestrosť partnerstva, harmonogram ich zapojenia 

Rozpätie Popis Body 

Dobrý 

Zapojenosť partnerov je nízka. Pestrosť partnerstva (t.j. rôznosť oblastí kde 

pôsobia, rôznosť sektorov kde pôsobia, rôznosť ich zamerania, inštitucionálnej 

formy a pod.) v nadväznosti na cieľ projektu a jeho uskutočniteľnosť je nízka.  

1 

Veľmi 

dobrý 

Zapojenosť partnerov je primeraná rozsahu a obsahu projektu. Pestrosť 

partnerstva (t.j. rôznosť oblastí kde pôsobia, rôznosť sektorov kde pôsobia, 

rôznosť ich zamerania, inštitucionálnej formy a pod.) v nadväznosti na cieľ 

projektu a jeho uskutočniteľnosť je primeraná. Spôsob zapojenia partnerov  je 

primerane popísaný. Je reálny predpoklad, že vzhľadom na definovaných 

partnerov projekt bude úspešne zrealizovaný.  Časový harmonogram zapojenia 

partnerov je stanovený primerane rozsahu a zameraniu projektu a je 

predpoklad naplnenia cieľov projektu. 

3 
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Vynikajúci 

Zapojenosť partnerov je veľmi dobrá. Pestrosť partnerstva (t.j. rôznosť oblastí 

kde pôsobia, rôznosť sektorov kde pôsobia, rôznosť ich zamerania, 

inštitucionálnej formy a pod.) v nadväznosti na cieľ projektu a jeho 

uskutočniteľnosť je vynikajúca. Zapojenosť partnerov na  jednotlivé realizačné 

fázy projektu je reálne stanovená, dostatočne podrobne popísaná a má logickú 

nadväznosť. Spôsob zapojenia partnerov  je logicky a zrozumiteľne popísaný. 

Je reálny predpoklad, že vzhľadom na definovaných partnerov projekt bude 

veľmi úspešne zrealizovaný - obsahuje všetky potrebné činnosti na dosiahnutie 

stanoveného cieľa a berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv 

na jeho realizáciu. Časový harmonogram zapojenia partnerov a postupnosť 

všetkých činností je stanovená veľmi dobre a je predpoklad úspešného 

naplnenia cieľov projektu. 

6 

4.E Rozpočet a nákladová efektívnosť, realizovateľnosť projektu z finančného hľadiska 

Rozpätie Popis Body 

Dobré 

Rozpočet projektu pokrýva realizáciu všetkých činností. Žiadateľ (klaster, 

partnerstvo)  má zabezpečené dostatočné zdroje  na zabezpečenie úspešnej 

realizácie. Rozpočet neobsahuje matematické chyby. 

1 

Veľmi 

dobré 

Rozpočet projektu veľmi dobre zabezpečuje realizáciu projektu, reálne 

odpovedá zabezpečovaným činnostiam, rozpočet je bez chýb. Zároveň pokrýva 

riziká spojené s realizáciou.  

3 

Vynikajúce 

Rozpočet projektu vynikajúco pokrýva realizáciu všetkých projektovaných 

činností. Z hľadiska efektívnosti vynaložených zdrojov maximálne zohľadňuje 

danosti daného sektoru, na ktorý je projekt zameraný. Žiadateľ (klaster, 

partnerstvo) má zabezpečené dostatočné zdroje na zabezpečenie úspešnej 

realizácie. Rozpočet neobsahuje matematické  chyby. Zároveň eliminuje 

prípadné riziká spojené s realizáciou. 

6 

4.F Odborná a technická kapacita žiadateľa 

Rozpätie Popis Body 

Dobrá 

Žiadateľ (klaster, partnerstvo)  má sám alebo s pomocou iných osôb skúsenosti 

s realizáciou činností v príslušnej oblasti. Zároveň vie preukázať aj odbornú 

spôsobilosť na primerané zabezpečenie požadovaných činností sám resp. 

prostredníctvom iných osôb, ktoré na základe uzatvorených  zmluvných 

vzťahov bude využívať na realizáciu projektu.    

1 

Veľmi 

dobra 

Žiadateľ (klaster, partnerstvo)  sám alebo s pomocou iných osôb má veľmi 

dobré skúsenosti s realizáciou činností v príslušnej oblasti. Zároveň vie sám 

resp. prostredníctvom iných osôb, ktoré na základe uzatvorených  zmluvných 

vzťahov bude využívať na realizáciu projektu preukázať aj odbornú 

a technickú spôsobilosť na veľmi dobré zabezpečenie požadovaných činností 

a realizácie projektu.   

3 

Vynikajúca 

Žiadateľ (klaster, partnerstvo)   sám alebo s pomocou iných osôb má 

vynikajúce odborné skúsenosti v príslušnej oblasti resp. vie dokladovať 

vynikajúcu  schopnosť zabezpečiť realizáciu investície z technickej a odbornej 

stránky prostredníctvom deklarovaných skúseností sám resp. prostredníctvom 

iných osôb, ktoré na základe uzatvorených  zmluvných vzťahov bude využívať 

na realizáciu projektu.    

6 

4.G Administratívna kapacita žiadateľa 

Rozpätie Popis Body 

Dobré 

Žiadateľ (klaster, partnerstvo)  má sám alebo zmluvne prostredníctvom tretích 

osôb dostatočne a účelne definované administratívne kapacity na zabezpečenie 

realizácie projektu  v rámci celej doby trvania. 

1 

Veľmi 

dobré 

Žiadateľ (klaster, partnerstvo)  má sám alebo zmluvne prostredníctvom tretích 

osôb veľmi dobre definované administratívne kapacity na zabezpečenie 

realizácie projektu  v rámci celej doby trvania. 

3 
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Vynikajúce 

Žiadateľ (klaster, partnerstvo)  má sám alebo zmluvne prostredníctvom tretích 

osôb nadštandardné a vynikajúco definované administratívne kapacity na 

zabezpečenie realizácie projektu  v rámci celej doby trvania. 

6 

4.H Spôsob šírenia výsledkov resp. udržateľnosť 

Rozpätie Popis Body 

Dobré 

 Spôsob šírenia výsledkov je v minimálnom rozsahu. Žiadateľ nevyužíva viac 

komunikačných kanálov. Spôsob šírenia zasahuje nízky rozsah potenciálnych 

prijímateľov. Šírenie výsledkov nie je zamerané na viac spektier resp. oblastí. 

Udržateľnosť projektu je primeraná. 

1 

Veľmi 

dobré 

Spôsob šírenia výsledkov je v primeranom rozsahu zamerania projektu. 

Žiadateľ využíva viac komunikačných kanálov. Spôsob šírenia zasahuje 

primeraný rozsah potenciálnych prijímateľov. Šírenie výsledkov  je zamerané 

na viac spektier resp. oblastí. Udržateľnosť projektu je veľmi dobrá. 

3 

Vynikajúce 

Spôsob šírenia výsledkov je v primeranom rozsahu zamerania projektu. 

Žiadateľ využíva široké spektrá komunikačných kanálov. Na šírenie výsledkov 

vynakladá primerané výdavky. Spôsob šírenia zasahuje primeraný rozsah 

potenciálnych prijímateľov. Šírenie výsledkov  je zamerané na všetky spektrá  

resp. oblastí potenciálnych užívateľov. Na šírenie výsledkov využíva 

primeraných expertov. Udržateľnosť projektu je veľmi dobrá. 

6 

 

Podopatrenie 19.3 Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny 

Pre podopatrenie 19.3 budú zadefinované hodnotiace kritériá vo výzve. 

 

1.3 Výberové kritériá pre výber projektov 

Podopatrenie : 1.2 Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie 

1. Projekt musí byť v súlade s identifikovanými potrebami v PRV a aspoň jednou fokusovou 

oblasťou daného opatrenia.  

2. Poskytovateľ služieb prenosu vedomostí a zručností musí mať primerané kapacity v 

podobe kvalifikovaných zamestnancov alebo najatých lektorov v zmysle 

zákona o celoživotnom vzdelávaní, tzn. musí spĺňať minimálne jednu z týchto 

požiadaviek: 

f) vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v odbore vzdelávacieho 

programu, najmenej dva roky praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací projekt týka 

a preukázateľná lektorská spôsobilosť, 

g) úplné stredné vzdelanie s maturitou v príslušnom odbore vzdelávacieho programu, 

najmenej dva roky praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací projekt týka a preukázateľná 

lektorská spôsobilosť, 

h) výučný list v príslušnom odbore vzdelávacieho programu, alebo osvedčenie o úplnej 

prípadne čiastočnej kvalifikácii v príslušnom odbore vzdelávacieho programu, 

najmenej 5 rokov praxe, ktorej sa vzdelávací projekt týka a preukázateľná lektorská 

spôsobilosť. 
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3. Účastníkmi vzdelávacích aktivít môžu byť len aktívni, prípadne začínajúci 

poľnohospodári, obhospodarovatelia lesa, spracovatelia produktov poľnohospodárskej a 

lesnej prvovýroby v pracovnoprávnom vzťahu a malé a stredné podniky vo vidieckych 

oblastiach. 

4. Podpora sa nevzťahuje na vzdelávacie programy, ktoré sú súčasťou bežných programov 

alebo systémov vzdelávania na stredoškolskej alebo vyššej úrovni. 

5. Posledná žiadosť o platbu sa musí podať v lehote do  štyroch rokov od nadobudnutia 

účinnosti zmluvy. V prípade výziev, kedy lehota na podanie poslednej žiadosti o platbu 

nemôže byť dodržaná (napr. v súvislosti s končiacim sa programovým obdobím), je termín 

na podanie poslednej žiadosti o platbu najneskôr do 30.06.2023. 

6. Musí byť zabezpečené pravidelné odborné vzdelávanie kapacít poskytovateľa služieb 

prenosu vedomostí a zručností, t. j. povinnosť minimálne raz ročne absolvovať vzdelávacie 

aktivity vo forme semináru, konferencie, školenia, kurzu, e-learningu a pod. orientované 

na predmetnú oblasť. 

 

Podopatrenie: 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj 

poľnohospodárskych výrobkov 

1. Operácia prispieva prioritne k fokusovej oblasti 3A. Operácia prispieva sekundárne 

k fokusovej oblasti  6A. 

2. Žiadateľ musí predložiť  podnikateľský plán. 

3. Na vstupy do výrobného procesu sa vzťahuje príloha I ZFEÚ. 

4. Podpora v rámci Bratislavského kraja na investície do spracovania, ktorých výstupom je 

produkt mimo prílohy I Zmluvy o fungovaní EÚ, bude poskytovaná v súlade s nariadením 

Komisie (EÚ) č. 1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 ZFEÚ na pomoc de minimis, 

v ostatných krajoch SR bude podpora vykonávaná v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 

651/2014 vyhlasujúcim určité kategórie pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom pri 

uplatňovaní článkov 107 a 108 ZFEÚ. 

5. Posledná žiadosť o platbu sa musí podať v lehote do  štyroch rokov od nadobudnutia 

účinnosti zmluvy. V prípade výziev, kedy lehota na podanie poslednej žiadosti o platbu 

nemôže byť dodržaná (napr. v súvislosti s končiacim sa programovým obdobím), je termín 

na podanie poslednej žiadosti o platbu najneskôr do 30.06.2023. 
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Podopatrenie:  6.3 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých 

poľnohospodárskych podnikov 

1. Výrobný potenciál poľnohospodárskeho podniku od 4 000 Eur do 7 999 Eur (hodnota 

štandardného výstupu) s výnimkou komodít ako sú zemiaky; aromatické, liečivé, 

koreninové rastliny a byliny – kryté priestranstvo; zelenina, melóny a jahody; vinohrady; 

dojnice, kde hodnota štandardného výstupu je od 4 000 do 9 999 EUR. 

2. Predloženie podnikateľského plánu. 

3. Zameranie podnikateľského plánu na špecializovanú rastlinnú výrobu a/alebo živočíšnu 

výrobu (zoznam oprávnených komodít je uvedený v časti “Súhrn požiadaviek pre 

podnikateľský plán”). 

4. Preukázanie poľnohospodárskej činnosti podniku min. 24 mesiacov pred dátumom podania 

ŽoNFP. 

 

Podopatrenie: 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych 

činností 

1. Opatrenie prispieva prioritne k niektorej fokusovej oblasti v rámci daného opatrenia. 

Činnosti spojené s využívaním OZE prispievajú k fokusovej oblasti 5C. 

2. Realizácia projektu nepoľnohospodárskeho podniku vo vidieckej oblasti. 

3. Veľkosť nepoľnohospodárskeho podniku – mikro a malý podnik v zmysle odporúčania 

Komisie 2003/361/ES. 

4. Posledná žiadosť o platbu sa musí podať v lehote do  štyroch rokov od nadobudnutia 

účinnosti zmluvy. V prípade výziev, kedy lehota na podanie poslednej žiadosti o platbu 

nemôže byť dodržaná (napr. v súvislosti s končiacim sa programovým obdobím), je termín 

na podanie poslednej žiadosti o platbu najneskôr do 30.06.2023. 

 

Podopatrenie: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 

všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z 

obnoviteľných zdrojov a úspor energie 

1. Príspevok k aspoň jednej fokusovej oblasti daného opatrenia. 

2. Investície v rámci tejto operácie sú oprávnené na podporu, ak sa príslušné operácie 

vykonávajú v súlade s plánmi rozvoja obcí vo vidieckych oblastiach a ich základných 

služieb a sú konzistentné s akoukoľvek príslušnou stratégiou miestneho rozvoja, príp. sa 

opierajú o Miestnu Agendu 21, resp., iné plány a rozvojové dokumenty. 



36 
 

3. V prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a 

za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže 

zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou príp. budú 

prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného 

ruchu a pod.). Investícia do miestnych komunikácii musí mať jasné odôvodnenie príspevku 

k miestnemu rozvoju, zrekonštruovaná alebo postavená komunikácia musí spĺňať 

deklarovaný účel (napojenie na inú cestu, spojenie bodu A s bodom B, a pod.). 

4. V prípade projektu, predkladaného združeniami  obcí, musia obce preukázať spoluprácu 

predložením relevantnej zmluvy. 

5. Neumožňuje sa umelé rozdeľovanie projektu na etapy, t.z. každý samostatný projekt musí 

byť po ukončení realizácie funkčný, životaschopný a pod.. 

6. Povinnosť uplatňovať sociálny aspekt pri verejnom obstarávaní. 

7. Posledná žiadosť o platbu sa musí podať v lehote do  štyroch rokov od nadobudnutia 

účinnosti zmluvy. V prípade výziev, kedy lehota na podanie poslednej žiadosti o platbu 

nemôže byť dodržaná (napr. v súvislosti s končiacim sa programovým obdobím), je termín 

na podanie poslednej žiadosti o platbu najneskôr do 30.06.2023. 

 

Podopatrenie: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania 

miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry 

a súvisiacej infraštruktúry 

1. Príspevok k aspoň jednej fokusovej oblasti daného opatrenia. 

2. Investície v rámci tejto operácie sú oprávnené na podporu, ak sa príslušné operácie 

vykonávajú v súlade s plánmi rozvoja obcí vo vidieckych oblastiach a ich základných 

služieb a sú konzistentné s akoukoľvek príslušnou stratégiou miestneho rozvoja, príp. sa 

opierajú o Miestnu Agendu 21 resp. iné plány a rozvojové dokumenty. 

3. Investície do využívania OZE a do úspor energie sú oprávnené, len pokiaľ sú tieto 

investície súčasťou iných investícií v rámci operácie (projektu). 

4. V prípade projektu predkladaného združeniami obcí musia obce preukázať spoluprácu 

predložením relevantnej zmluvy. 

5. Neumožňuje sa umelé rozdeľovanie projektu na etapy, t. z. každý samostatný projekt musí 

byť po ukončení realizácie funkčný, životaschopný a pod.. 

6. Povinnosť uplatňovať sociálny aspekt pri verejnom obstarávaní. 

7. Posledná žiadosť o platbu sa musí podať v lehote do  štyroch rokov od nadobudnutia 

účinnosti zmluvy. V prípade výziev, kedy lehota na podanie poslednej žiadosti o platbu 
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nemôže byť dodržaná (napr. v súvislosti s končiacim sa programovým obdobím), je termín 

na podanie poslednej žiadosti o platbu najneskôr do 30.06.2023. 

 

Podopatrenie: 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických 

informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie 

1. Príspevok k aspoň jednej fokusovej oblasti daného opatrenia. 

2. Investície v rámci tejto operácie sú oprávnené na podporu, ak sa príslušné operácie 

vykonávajú v súlade s plánmi rozvoja obcí vo vidieckych oblastiach a ich základných 

služieb a sú konzistentné s akoukoľvek príslušnou stratégiou miestneho rozvoja, príp. sa 

opierajú o Miestnu Agendu 21 resp. iné plány a rozvojové dokumenty. 

3. V prípade projektu, predkladaného združeniami obcí, musia obce preukázať spoluprácu 

predložením relevantnej zmluvy. 

4. Neumožňuje sa umelé rozdeľovanie projektu na etapy, t. z. každý samostatný projekt musí 

byť po ukončení realizácie funkčný, životaschopný a pod.. 

5. Povinnosť uplatňovať sociálny aspekt pri verejnom obstarávaní. 

6. Posledná žiadosť o platbu sa musí podať v lehote do  štyroch rokov od nadobudnutia 

účinnosti zmluvy. V prípade výziev, kedy lehota na podanie poslednej žiadosti o platbu 

nemôže byť dodržaná (napr. v súvislosti s končiacim sa programovým obdobím), je termín 

na podanie poslednej žiadosti o platbu najneskôr do 30.06.2023. 

 

Podopatrenie: 7.6 Podpora na štúdie/investície, ktoré súvisia s udržiavaním, obnovou a 

skvalitňovaním kultúrneho a prírodného dedičstva obcí, vidieckych krajinných oblastí a 

lokalít s vysokou prírodnou hodnotou vrátane súvisiacich sociálno-ekonomických 

hľadísk, ako aj opatrení v oblasti environmentálnej osvety 

1. Príspevok k aspoň jednej fokusovej oblasti daného opatrenia. 

2. Investície v rámci tejto operácie sú oprávnené na podporu, ak sa príslušné operácie 

vykonávajú v súlade s plánmi rozvoja obcí vo vidieckych oblastiach a ich základných 

služieb a sú konzistentné s akoukoľvek príslušnou stratégiou miestneho rozvoja, príp. sa 

opierajú o Miestnu Agendu 21 resp. iné plány a rozvojové dokumenty. 

3. V prípade projektu, predkladaného združeniami obcí, musia obce preukázať spoluprácu 

predložením relevantnej zmluvy. 

4. Neumožňuje sa umelé rozdeľovanie projektu na etapy, t. z. každý samostatný projekt musí 

byť po ukončení realizácie funkčný, životaschopný a pod.. 

5. Povinnosť uplatňovať sociálny aspekt pri verejnom obstarávaní. 
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6. Posledná žiadosť o platbu sa musí podať v lehote do  štyroch rokov od nadobudnutia 

účinnosti zmluvy. V prípade výziev, kedy lehota na podanie poslednej žiadosti o platbu 

nemôže byť dodržaná (napr. v súvislosti s končiacim sa programovým obdobím), je termín 

na podanie poslednej žiadosti o platbu najneskôr do 30.06.2023. 

 

 

Podopatrenie: 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej 

hodnoty lesných ekosystémov 

1. Príspevok k aspoň jednej fokusovej oblasti daného opatrenia. 

2. V prípade ochranných lesov je oprávnená umelá obnova a výchova lesa vo všetkých 

subkategóriách tak, ako sú uvedené v zákone č. 326/2005 Z.z. o lese, § 13 ods. 2. 

3. V prípade lesov osobitného určenia je oprávnená umelá obnova a výchova lesa 

v subkategóriách, ktoré sú uvedené v zákone č. 326/2005 Z.z. o lese, § 14 ods. 2, písm. a), 

b), e), f) a g). 

4. Investície sa zameriavajú na splnenie záväzkov prijatých na environmentálne účely alebo 

na poskytovanie služieb pre ekosystémy a/alebo záväzkov, ktoré zvyšujú spoločenskú 

hodnotu lesa a zalesnenej pôdy v príslušnej oblasti, alebo zlepšujú potenciál ekosystémov 

zmierňovať zmenu klímy bez toho, aby sa vylučovali ekonomické výhody z dlhodobého 

hľadiska. 

5. Dreviny, použité pri obnove a výchove, musia byť odolné pôvodné druhy biotopovo 

najlepšie vyhovujúce a najživotaschopnejšie v podmienkach daného územia. 

6. Posledná žiadosť o platbu sa musí podať v lehote piatich rokov (u vypracovania plánov 

lesného hospodárstva 7 rokov) od nadobudnutia účinnosti zmluvy. V prípade výziev, kedy 

lehota na podanie poslednej žiadosti o platbu nemôže byť dodržaná (napr. v súvislosti 

s končiacim sa programovým obdobím), je termín na podanie poslednej žiadosti o platbu 

najneskôr do 30.06.2023. 

7. Predloženie relevantných informácií z Programu starostlivosti o les (lesný hospodársky 

plán) a prípadne inej dokumentácie ochrany prírody podľa §54 zákona č. 543/2002 Z.z. 

 

Podopatrenie: 16.3 (Iná) spolupráca medzi malými hospodárskymi subjektmi pri 

organizácii spoločných pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení a zdrojov 

a pri rozvoji služieb v oblasti cestovného ruchu/ich uvádzania na trh 

1. Príspevok k aspoň jednej fokusovej oblasti daného opatrenia. 

2. Spolupráce sa musí zúčastniť najmenej 5 subjektov. 
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3. Podpora sa poskytne iba v prípade, že malé hospodárske subjekty preukázateľne 

vykonávajú prostredníctvom spolupráce projekt, ktorý je zameraný na priority politiky 

rozvoja vidieka a projekt má preukázateľný prínos z hľadiska zvýšenia efektivity spoločne 

vykonávaných činností. 

4. Posledná žiadosť o platbu sa musí podať v lehote do štyroch rokov od nadobudnutia 

účinnosti zmluvy. V prípade výziev, kedy lehota na podanie poslednej žiadosti o platbu 

nemôže byť dodržaná (napr. v súvislosti s končiacim sa programovým obdobím), je termín 

na podanie poslednej žiadosti o platbu najneskôr do 30.06.2023. 

 

Podopatrenie 19.3 Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny 

Pre podopatrenie 19.3 budú zadefinované výberové kritériá vo výzve. 
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2. Hodnotiace kritériá pre výber projektov spolufinancovaných z EFRR (podľa Prílohy č. 3) 

Špecifický cieľ 5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií 

 

P.č.  
Kritérium  Predmet hodnotenia  

Typ 

kritéria  
Hodnotenie  

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 

kritéria  

1.  Príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom IROP a PO 5  

1.1  

Súlad projektu s programom 

hospodárskeho rozvoja a 

sociálneho rozvoja 

VÚC/obce a 

územnoplánovacou 

dokumentáciou  

Posudzuje sa súlad projektu s programom 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PR) 

vyššieho územného celku resp. programom 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 

resp. spoločným programom hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja obcí (SPR) a súlad s akčným 

plánom príslušného PR. Posudzuje sa tiež súlad s 

územnoplánovacou dokumentáciou (ak relevantné).  

Vylučujúce 

kritérium  

áno  

Projekt je v súlade s PR/SPR. 

Projekt je v súlade s 

územnoplánovacou 

dokumentáciou.  

nie  

Projekt nie je v súlade s PR/SPR.  

Projekt nie je v súlade s 

územnoplánovacou 

dokumentáciou.  

N/A  Ak nie je relevantné.  

1.2  
Súlad projektu so stratégiou 

MAS  

Posudzuje sa súlad projektu so schválenou stratégiou 

MAS.  

Vylučujúce 

kritérium  

áno  
Projekt je v súlade so stratégiou 

MAS.  

nie  
Projekt nie je v súlade so 

stratégiou MAS.  

2.  Navrhovaný spôsob realizácie projektu  

2.1  
Príspevok projektu k 

udržaniu zamestnanosti  

Posudzuje sa, či počas doby udržateľnosti nedôjde k 

poklesu zamestnanosti v podniku vo vzťahu k 

podporeným aktivitám projektu.  

Vylučujúce 

kritérium  

áno  

Podporenými aktivitami nedôjde 

k poklesu zamestnanosti v 

podniku.  

nie  
Podporenými aktivitami dôjde k 

poklesu zamestnanosti v podniku.  

3.  Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa  

 kritéria pre túto kategóriu RO pre IROP nestanovuje 

4.  Finančná a ekonomická stránka projektu  

4.1  

Vecná oprávnenosť 

výdavkov projektu - 

obsahová oprávnenosť, 

účelnosť a účinnosť  

Posudzuje sa, či sú žiadané výdavky projektu vecne 

(obsahovo) oprávnené v zmysle riadiacej 

dokumentácie IROP upravujúcej oblasť 

oprávnenosti výdavkov, resp. výzvy, či sú účelné z 

pohľadu dosahovania stanovených cieľov projektu 

Vylučujúce 

kritérium  
áno  

70% a viac finančnej hodnoty 

žiadateľom definovaných 

celkových nárokovaných 

výdavkov projektu je vecne 

oprávnených (obsahová 
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(t.j. či sú potrebné/nevyhnutné na realizáciu aktivít 

projektu) a či spĺňajú zásadu účinnosti (t.j. plnenie 

stanovených cieľov a dosahovanie plánovaných 

výsledkov).  

Pozn.: V prípade identifikácie neoprávnených 

výdavkov projektu sa v procese odborného 

hodnotenia výška celkových oprávnených výdavkov 

projektu adekvátne zníži. 

oprávnenosť, účelnosť a 

účinnosť).  

nie 

Menej ako 70% finančnej 

hodnoty žiadateľom 

definovaných celkových 

nárokovaných výdavkov projektu 

je vecne oprávnených (obsahová 

oprávnenosť, účelnosť a 

účinnosť). 

    

 
 Špecifický cieľ 5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií 

 

P.č.  
Kritérium  Predmet hodnotenia  

Typ 

kritéria  
Hodnotenie  

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 

kritéria  

1.  
Príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom 

IROP a PO 5  

1.1  

Súlad projektu s programom 

hospodárskeho rozvoja a 

sociálneho rozvoja 

VÚC/obce a 

územnoplánovacou 

dokumentáciou  

Posudzuje sa súlad projektu s programom 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PR) 

vyššieho územného celku resp. programom 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 

resp. spoločným programom hospodárskeho rozvoja 

a sociálneho rozvoja obcí (SPR) a súlad s akčným 

plánom príslušného PR. Posudzuje sa tiež súlad s 

územnoplánovacou dokumentáciou (ak relevantné).  

Vylučujúce 

kritérium  

áno  

Projekt je v súlade s PR/SPR. 

Projekt je v súlade s 

územnoplánovacou 

dokumentáciou.  

nie  

Projekt nie je v súlade s PR/SPR.  

Projekt nie je v súlade s 

územnoplánovacou 

dokumentáciou.  

N/A  Ak nie je relevantné.  

1.2  
Súlad projektu so stratégiou 

MAS  

Posudzuje sa súlad projektu so schválenou stratégiou 

MAS.  

Vylučujúce 

kritérium  

áno  
Projekt je v súlade so stratégiou 

MAS.  

nie  
Projekt nie je v súlade so 

stratégiou MAS.  

2.  Navrhovaný spôsob realizácie projektu  

2.1  
Príspevok projektu k 

udržaniu zamestnanosti  

Posudzuje sa, či počas doby udržateľnosti nedôjde k 

poklesu zamestnanosti v podniku vo vzťahu k 

podporeným aktivitám projektu.  

Vylučujúce 

kritérium  
áno  

Podporenými aktivitami nedôjde 

k poklesu zamestnanosti v 

podniku.  
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nie  
Podporenými aktivitami dôjde k 

poklesu zamestnanosti v podniku.  

3.  Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa  

 kritéria pre túto kategóriu RO pre IROP nestanovuje 

4.  Finančná a ekonomická stránka projektu  

4.1  

Vecná oprávnenosť 

výdavkov projektu - 

obsahová oprávnenosť, 

účelnosť a účinnosť  

Posudzuje sa, či sú žiadané výdavky projektu vecne 

(obsahovo) oprávnené v zmysle riadiacej 

dokumentácie IROP upravujúcej oblasť 

oprávnenosti výdavkov, resp. výzvy, či sú účelné z 

pohľadu dosahovania stanovených cieľov projektu 

(t.j. či sú potrebné/nevyhnutné na realizáciu aktivít 

projektu) a či spĺňajú zásadu účinnosti (t.j. plnenie 

stanovených cieľov a dosahovanie plánovaných 

výsledkov).  

Pozn.: V prípade identifikácie neoprávnených 

výdavkov projektu sa v procese odborného 

hodnotenia výška celkových oprávnených výdavkov 

projektu adekvátne zníži.  

Vylučujúce 

kritérium  

áno  

70% a viac finančnej hodnoty 

žiadateľom definovaných 

celkových nárokovaných 

výdavkov projektu je vecne 

oprávnených (obsahová 

oprávnenosť, účelnosť a 

účinnosť).  

nie  

Menej ako 70% finančnej 

hodnoty žiadateľom 

definovaných celkových 

nárokovaných výdavkov projektu 

je vecne oprávnených (obsahová 

oprávnenosť, účelnosť a 

účinnosť).  

 


