PODROBNÁ DEFINÍCIA KRITÉRIÍ PRE VÝBER MALÝCH PROJEKTOV
Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
Prioritná os 4:

Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ:

Zlepšenie úrovne cezhraničnej spolupráce medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi
občanmi

Hodnotiace kritériá pre hodnotenie malých projektov
P. č.
Kritérium
Predmet hodnotenia
Typ kritéria Hodnotenie
Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria
1. Príspevok navrhovaného malého projektu k cieľom a výsledkom Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika - Maďarsko
Posudzuje sa súlad projektu so špecifickým cieľom
PO 4 „Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov
Malý projekt je v súlade so špecifickým cieľom PO4 Zlepšenie úrovne
verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej
áno
cezhraničnej spolupráce medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie
oblasti“
cezhraničnej spolupráce medzi občanmi
Projekt je v súlade s SO, ak jeho realizácia prinesie:

1.1

Súlad malého
projektu
so špecifickým
cieľom „Zvýšenie
atraktivity
pohraničnej oblasti“
v rámci PO 4

• posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi
občanmi, aktívna cezhraničná výmena skúseností
• zlepšenie kapacít zapojených inštitúcií a posilnenie
záujmu o cezhraničné aktivity a / alebo
• zlepšenie vzájomného porozumenia a zblíženie
medzi etnickými skupinami žijúcimi v regióne
a / alebo
• zvýšenie počtu dlhodobých
(inštitucionalizovaných) partnerstiev a / alebo
• vysoká úroveň sociálnej účasti na cezhraničných
aktivitách a / alebo
• vysoký počet trvalo udržateľných podujatí akcií
zahŕňajúcich celý programový región a / alebo
• zlepšenie úrovne dvojjazyčnosti v rámci
programového regiónu

Vylučujúce
kritérium
nie

1

Malý projekt nie je v súlade so špecifickým cieľom PO4 Zlepšenie úrovne
cezhraničnej spolupráce medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie
cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

1.2

Súlad malého
projektu
s definovanými
oprávnenými
aktivitami v rámci
PO4

Posudzuje sa súlad malého projektu s definovanými
oprávnenými aktivitami v rámci PO4 uvedenými vo
výzve.

Vylučujúce
kritérium

áno

Malý projekt je v súlade s definovanými oprávnenými aktivitami v rámci PO4

nie

Malý projekt nie je v súlade s definovanými oprávnenými aktivitami v rámci
PO4.

áno

Malý projekt je v súlade s hlavnými zásadami výberu operácií v rámci PO4.

nie

Malý projekt nie je v súlade s hlavnými zásadami výberu operácií v rámci PO 4.

Posudzuje sa súlad malého projektu s hlavnými
zásadami výberu operácií v rámci PO4

1.3

1.4

Súlad malého
projektu s hlavnými
Hlavné zásady výberu operácií sú uvedené
zásadami výberu
v Programe spolupráce Interreg V-A SKHU na str.
operácií v rámci PO4
64-65.

Príspevok malého
projektu k plneniu
ukazovateľov
výstupov PO4

Posudzuje sa príspevok malého projektu k plneniu
ukazovateľov výstupov Prioritnej osi 4 Programu
spolupráce Interreg V-A Slovenská republika –
Maďarsko. Minimálne hodnoty indikátorov sú
uvedené v prílohe č. 14 Výzvy na predkladanie
žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty.

Vylučujúce
kritérium

7
Bodovacie
kritérium

4
1

1.5

Príspevok malého
projektu
k strategickým
dokumentom
v Slovenskej
republike
a k strategickým
dokumentom
v Maďarsku

7
Posudzuje sa príspevok malého projektu k plneniu
cieľov strategických dokumentov .

Bodovacie
kritérium

4

2

Malý projekt obsahuje hodnoty ukazovateľov výstupov PO 4 na vyššej úrovni
ako uvedenej vo výzve. Tzn. že všetky hodnoty relevantných ukazovateľov
výstupov sú minimálne dvojnásobne vyššie ako uvedené vo výzve.
Malý projekt obsahuje hodnoty ukazovateľov výstupov PO 4 na vyššej úrovni
ako uvedenej vo výzve. Tzn. že všetky hodnoty relevantných ukazovateľov
výstupov sú vyššie ako uvedené vo výzve.
Malý projekt obsahuje hodnoty relevantných ukazovateľov výstupov PO 1
Príroda a kultúra na minimálnej úrovni uvedenej vo výzve.

Malý projekt prispieva k napĺňaniu priorít minimálne 2 relevantných vybraných
strategických dokumentov v Slovenskej republike a relevantných 2 vybraných
strategických dokumentov v Maďarsku.
Malý projekt prispieva k napĺňaniu priorít minimálne jedného strategického
dokumentu v Slovenskej republike alebo minimálne jedného strategického
dokumentu v Maďarsku.

0

1.6

1.7

Posudzuje sa príspevok malého projektu
k napĺňaniu horizontálnych zásad na úrovni
Príspevok malého
Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská
projektu k napĺňaniu republika – Maďarsko.
horizontálnych
zásad na úrovni
Projekt rešpektuje 3 povinné opatrenia vo vzťahu
Programu
k horizontálnym zásadám, napĺňa minimálne 1
spolupráce Interreg programové špecifické opatrenie – horizontálnu
Slovenská republika prioritu a zároveň prispieva k naplneniu minimálne
- Maďarsko
dvoch špecifických opatrení pre PO 4.

Nadväznosť malého
projektu na
realizované projekty
financované v rámci
Interreg V-A
Slovenská republika
– Maďarsko, resp.
v rámci
predchádzajúcich
programov
cezhraničnej
spolupráce

Posudzuje sa nadväznosť malého projektu
na realizované projekty financované v rámci
Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, resp.
v rámci predchádzajúcich programov cezhraničnej
spolupráce.

P. č.
Kritérium
2. Partnerstvo malého projektu

Predmet hodnotenia

Vylučovacie
kritérium

Bodovacie
kritérium

áno

Malý projekt prispieva k napĺňaniu horizontálnych zásad na úrovni Programu
spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

nie

Malý projekt neprispieva k napĺňaniu horizontálnych zásad na úrovni Programu
spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

6

Malý projekt obsahovo nadväzuje na minimálne 2 realizované projekty
financované v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko,
resp. v rámci predchádzajúcich programov cezhraničnej spolupráce.

3

Malý projekt obsahovo nadväzuje na minimálne 1 realizovaný projekt
financovaný v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko,
resp. v rámci predchádzajúcich programov cezhraničnej spolupráce.

0

Malý projekt obsahovo nenadväzuje na žiaden realizovaný projekt financovaný
v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, resp. v rámci
predchádzajúcich programov cezhraničnej spolupráce.

Typ kritéria Hodnotenie

3

Malý projekt neprispieva k napĺňaniu priorít žiadneho strategického
dokumentu.

Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria

P. č.

Kritérium

Predmet hodnotenia

Typ kritéria Hodnotenie

7

Projektové partnerstvo spĺňa uvedené kritérium: (1) Projektové partnerstvo sa
skladá zo subjektov verejného sektora a zároveň zo subjektov súkromného
sektora; (2) Každý projektový partner zastupuje iný sektor.

4

Projektové partnerstvo spĺňa uvedené kritérium: (1) Projektové partnerstvo sa
skladá zo subjektov verejného sektora a zároveň zo subjektov súkromného
sektora; (2) Projektoví partneri zastupujú rovnaký sektor.

1

Projektové partnerstvo spĺňa uvedené kritérium: (1) Projektové partnerstvo sa
skladá zo subjektov verejného sektora alebo zo subjektov súkromného sektora;
(2) Projektoví partneri zastupujú rovnaký sektor.

Posudzuje sa, či partneri projektu zastupujú rôzne
typy partnerov.

2.1

2.2

2.3

Zloženie partnerstva –
zastúpenie rôznych
typov partnerov

Zloženie partnerstva –
realizácia projektov
partnermi v rámci
Interreg V-A Slovenská
republika – Maďarsko,
resp. do
predchádzajúcich
programov
cezhraničnej
spolupráce

Zloženie partnerstva –
vyváženosť rozpočtu

Do verejného sektora sa zaraďujú subjekty
uvedené v rámci zoznamu subjektov verejnej
správy zverejňovanom Štatistickým úradom SR,
resp. príslušným úradom v Maďarsku.

Posudzuje sa, či projektoví partneri realizovali
v období pred podaním žiadosti projekty
financované v rámci Interreg V-A Slovenská
republika – Maďarsko, resp. v predchádzajúcich
programoch cezhraničnej spolupráce.

Bodovacie
kritérium

7

Bodovacie
kritérium

Nie je podmienkou, aby dané projekty boli
realizované v spolupráci jednotlivých partnerov,
ktorí sú zapojení do partnerstva predkladaného
projektu.

Posudzuje sa, či je partnerstvo vyvážené na
základe posúdenia výšky rozpočtu projektového
partnera s najväčším rozpočtom a partnera
s najnižším rozpočtom.

4

1

Do partnerstva sú zapojení minimálne dvaja partneri, ktorí v období pred
podaním projektovej žiadosti nerealizovali projekt financovaný v rámci Interreg VA Slovenská republika – Maďarsko, resp. v rámci predchádzajúcich programov
cezhraničnej spolupráce.
Do partnerstva je zapojený minimálne jeden partner, ktorý v období pred
podaním projektovej žiadosti nerealizoval projekt financovaný v rámci Interreg VA Slovenská republika – Maďarsko, resp. v rámci predchádzajúcich programov
cezhraničnej spolupráce.
Do projektového partnerstva sú zapojení iba projektoví partneri, ktorí v období
pred podaním projektovej žiadosti realizovali aspoň 1 projekt financovaný v rámci
Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, resp. v rámci predchádzajúcich
programov cezhraničnej spolupráce.

6

Rozdiel medzi rozpočtom vedúceho prijímateľa malého projektu a rozpočtom
partnera malého projektu nie je viac ako 15,00 %.

3

Rozdiel medzi rozpočtom vedúceho prijímateľa malého projektu a rozpočtom
partnera malého projektu je v rozmedzí 15,01 – 30,00 %.

Bodovacie
kritérium

4

Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria

P. č.

Kritérium

Predmet hodnotenia

Typ kritéria Hodnotenie

1

5

Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria
Rozdiel medzi rozpočtom vedúceho prijímateľa malého projektu a rozpočtom
partnera malého projektu je viac ako 30,01 %.

P. č.
Kritérium
Predmet hodnotenia
Typ kritéria Hodnotenie
3. Administratívna a prevádzková kapacita vedúceho prijímateľ malého projektu resp. partnera malého projektu

10

3.1

Kapacita VP MP,
resp. VP P
na realizáciu malého
projektu

Posudzuje sa kapacita vedúceho prijímateľ malého
projektu resp. partnera malého projektu na
realizáciu malého projektu,
t. j. počas obdobia fyzickej realizácie aktivít
uvedeného v harmonograme malého projektu. V
rámci toho sa posudzuje, či vedúci prijímateľ
malého projektu resp. partner malého projektu
disponuje kapacitami s potrebnou odbornou
spôsobilosťou, know-how a potrebným materiálnotechnickým zázemím pre realizáciu malého projektu
v danej oblasti.
Pod potrebnou odbornou spôsobilosťou sa
rozumie: projektový manažér má predchádzajúce
skúsenosti s realizáciou projektov obsahovo
podobných programov predkladaného projektu
(doložené životopisom).

3.2

Kapacita VP MP,
resp. VP P na
riadenie malého
projektu

Posudzuje sa kapacita vedúceho prijímateľ malého
projektu resp. partnera malého projektu na
riadenie malého projektu počas obdobia fyzickej
realizácie aktivít uvedeného v harmonograme

Bodovacie
kritérium

6

Vedúci prijímateľ malého projektu resp. partner malého projektu preukáže
disponovanie kapacitami s potrebnou odbornou spôsobilosťou, know-how
a potrebným materiálno-technickým zázemím pre realizáciu malého projektu
v danej oblasti.

5

Vedúci prijímateľ malého projektu resp. partner malého projektu preukáže
disponovanie kapacitami s potrebnou odbornou spôsobilosťou, know-how
a potrebným materiálno-technickým zázemím pre realizáciu malého projektu
v danej oblasti. V rámci malého projektu sú identifikované malé nedostatky,
ktoré však neohrozujú realizáciu malého projektu.

0

Vedúci prijímateľ malého projektu resp. partner malého projektu nedokáže
preukázať disponovanie kapacitami s potrebnou odbornou spôsobilosťou,
know-how, potrebným materiálno-technickým zázemím pre realizáciu
malého projektu v danej oblasti.

Bodovacie
kritérium

Pod potrebným materiálno-technickým zázemím sa
rozumie: vedúci prijímateľ malého projektu resp.
partner malého projektu, má dostatočné
materiálno-technické zázemie pre realizáciu malého
projektu.

Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria

10

VP MP, resp. VP P platia obidve možnosti: (1) dokáže preukázať disponovanie
kapacitami potrebnými na riadenie malého projektu daného rozsahu podľa
podmienok riadiacej dokumentácie FMP a zabezpečenie riadenia malého

P. č.

Kritérium

Predmet hodnotenia
malého projektu v súlade s podmienkami
definovanými v príslušnej riadiacej dokumentácii
Fondu malých projektov. Riadenie projektu môže
byť zabezpečené internými kapacitami vedúceho
prijímateľ malého projektu resp. partnera malého
projektu alebo externými kapacitami, ktoré si
vedúci prijímateľ malého projektu resp. partner
malého projektu na tento účel obstará, alebo
kombináciou týchto dvoch spôsobov. V rámci toho
sa posudzujú aj minulé skúsenosti vedúceho
prijímateľ malého projektu resp. partnera malého
projektu s riadením projektov podobného rozsahu.

Typ kritéria Hodnotenie

Podobným rozsahom projektov sa rozumie jedna
z nasledujúcich možností: (1) celková suma
realizovaných projektov žiadateľa vedúceho
prijímateľ malého projektu resp. partnera malého
projektu, ktoré majú podobné zameranie a boli
realizované počas posledných troch rokov pred
podaním malého projektu, dosahuje minimálne
výšku rozpočtu projektu (organizačná úroveň); (2)
projektový manažér a / alebo finančný manažér
majú predchádzajúce skúsenosti (doložené
životopisom) s realizáciou projektov podobného
zamerania kumulatívne minimálne vo výške
rozpočtu malého projektu (personálna úroveň).

5

0

7

Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria
projektu (a) internými kapacitami v primeranom rozsahu, ktoré majú
relevantné odborné skúsenosti s riadením projektov daného rozsahu alebo
(b) externými kapacitami s relevantnými odbornými skúsenosťami v oblasti
riadenia projektov daného rozsahu alebo (c) kombináciou týchto dvoch
spôsobov; (2) dokáže preukázať minulé skúsenosti s riadením projektov
podobného rozsahu na obidvoch z dvoch úrovní – organizačnej (VP MP, resp.
VP P) a personálnej (jednotliví členovia projektového tímu zodpovední za
projektové riadenie).

Pre VP MP, resp. VP P platia obidve možnosti: : (1) dokáže preukázať
disponovanie kapacitami potrebnými na riadenie malého projektu daného
rozsahu podľa podmienok riadiacej dokumentácie FMP a zabezpečenie
riadenia projektu (a) internými kapacitami v primeranom rozsahu, ktoré
majú relevantné odborné skúsenosti s riadením projektov daného rozsahu
alebo (b) externými kapacitami s relevantnými odbornými skúsenosťami v
oblasti riadenia projektov daného rozsahu alebo (c) kombináciou týchto
dvoch spôsobov; (2) dokáže preukázať minulé skúsenosti s riadením
projektov podobného rozsahu na jednej z dvoch úrovní – organizačnej (VP
MP, resp. VP P) a personálnej (jednotliví členovia projektového tímu
zodpovední za projektové riadenie).

Pre VP MP, resp. VP P platí nasledujúca možnosť: (1) nedokáže preukázať
disponovanie kapacitami potrebnými na riadenie malého projektu daného
rozsahu podľa podmienok riadiacej dokumentácie FMP ani zabezpečenie
riadenia projektu (a) internými kapacitami v primeranom rozsahu, ktoré
majú relevantné odborné skúsenosti s riadením projektov daného rozsahu
alebo (b) externými kapacitami s relevantnými odbornými skúsenosťami v
oblasti riadenia projektov daného rozsahu alebo (c) kombináciou týchto
dvoch spôsobov.
V tomto prípade minulé skúsenosti VP MP, resp. VP P s riadením projektov
nie sú určujúce.

P. č.
Kritérium
Predmet hodnotenia
4. Navrhovaný spôsob realizácie malého projektu

Typ kritéria Hodnotenie
5

4.1

4.2

Vhodnosť
a prepojenosť
navrhovaných aktivít
malého projektu k
stanoveným cieľom
malého projektu

Posúdenie vhodnosti
navrhovaných
projektových aktivít
a činností z vecného
a časového hľadiska

Posudzuje sa tiež intervenčná logika projektu, t.j.
či sú aktivity zvolené a činnosti definované
s ohľadom na dosiahnutie plánovaných cieľov
malého projektu.

Bodovacie
kritérium

3

0

Posudzuje sa účinnosť a logická previazanosť
aktivít malého projektu, ich chronologická
nadväznosť, vhodnosť a reálnosť dĺžky ich trvania,
taktiež kvalitatívna úroveň a využiteľnosť
výstupov projektu. Celkovo sa posudzuje súlad
vecného a časového harmonogramu so všetkými
časťami projektu (vrátane všetkých príloh).

Projektové aktivity sú zvolené a jednotlivé činnosti definované s ohľadom na
dosiahnutie plánovaných cieľov projektu.
Projektové aktivity sú zvolené a jednotlivé činnosti definované s ohľadom na
dosiahnutie plánovaných cieľov projektu. V rámci projektu sú identifikované
malé nedostatky, ktoré však neohrozujú realizáciu projektu.
Navrhované projektové aktivity a činnosti ako celok neumožnia dosiahnuť
plánované ciele projektu. Nedostatky projektu ohrozujú úspešnú realizáciu
projektu.

5

Navrhovaný spôsob realizácie aktivít umožňuje (1) dosiahnutie výstupov
projektu v navrhovanom rozsahu a požadovanej kvalite; (2) aktivity projektu
majú logickú vzájomnú súvislosť; (3) časové lehoty realizácie aktivít sú reálne
a chronologicky usporiadané. Celkovo navrhovaný vecný a časový
harmonogram je plne v súlade so všetkými časťami malých projektu (vrátane
všetkých príloh).

3

Navrhovaný spôsob realizácie aktivít umožňuje (1) dosiahnutie výstupov
projektu v navrhovanom rozsahu a požadovanej kvalite; (2) aktivity projektu
majú logickú vzájomnú súvislosť; (3) časové lehoty realizácie aktivít sú reálne
a chronologicky usporiadané. Rozpory identifikované v rôznych častiach
projektu, vrátane všetkých príloh, neohrozujú realizáciu projektu.

Bodovacie
kritérium

0

8

Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria

Malý projekt vykazuje minimálne jeden z nasledovných nedostatkov: (1)
navrhovaný spôsob realizácie aktivít neumožňuje dosiahnutie výstupov
projektu v navrhovanom rozsahu a požadovanej kvalite; (2) aktivity projektu
nie sú v plnej miere logicky prepojené; (3) časové lehoty realizácie aktivít nie
sú reálne a/alebo chronologicky usporiadané. Rozpory identifikované
v rôznych častiach projektu, vrátane všetkých príloh, ohrozujú realizáciu
projektu.

P. č.

Kritérium

Predmet hodnotenia

Typ kritéria Hodnotenie
5

4.3

Identifikácia
Posudzuje sa miera identifikácie rizík a vhodnosť
a eliminácia rizík počas
navrhovaných opatrení na ich elimináciu počas
realizácie malého
realizácie malého projektu.
projektu

3
Bodovacie
kritérium

0

Malý projekt obsahuje podrobný opis krokov a opatrení, ktoré zabezpečia
udržateľnosť projektu. Navrhované kroky a opatrenia sú realizovateľné
a podporia udržateľnosť projektu.
Malý projekt obsahuje podrobný opis krokov a opatrení, ktoré zabezpečia
udržateľnosť projektu. Navrhované kroky a opatrenia vykazujú nedostatky,
ktoré nie sú závažného charakteru a neohrozujú udržateľnosť projektu.
Malý projekt spĺňa jednu z nasledovných podmienok:
(1) Malý projekt obsahuje podrobný opis krokov a opatrení, ktoré zabezpečia
udržateľnosť projektu. Navrhované kroky a opatrenia vykazujú nedostatky,
ktoré závažného charakteru a ohrozujú udržateľnosť projektu; (2) Malý
projekt neobsahuje podrobný opis krokov a opatrení, ktoré zabezpečia
udržateľnosť projektu.

5

4.4

Udržateľnosť malého
projektu po skončení
financovania

Posudzuje sa návrh krokov a opatrení pre
zabezpečenie udržateľnosti malého projektu po
skončení financovania v rámci Fondu malých
projektov.

3
Bodovacie
kritérium
0

P. č.
Kritérium
Predmet hodnotenia
5. Finančná a ekonomická stránka malého projektu
Posudzuje sa, či sú žiadané výdavky malého
projektu vecne (obsahovo) oprávnené v zmysle
Účelnosť a vecná
riadiacej dokumentácie Fondu malých projektov
oprávnenosť
5.1
v rámci Interreg Slovenská republika - Maďarsko
výdavkov malého
upravujúcej oblasť oprávnenosti výdavkov, resp.
projektu
výzvy, či sú účelné z pohľadu dosahovania
stanovených cieľov projektu (t.j. či sú potrebné /

Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria
Malý projekt obsahuje identifikáciu najdôležitejších potenciálnych rizík, ktoré
môžu vzniknúť počas realizácie projektu. Zároveň projekt obsahuje návrh
vhodných opatrení na ich elimináciu.
Malý projekt obsahuje identifikáciu najdôležitejších potenciálnych rizík, ktoré
môžu vzniknúť počas realizácie projektu. Návrhy na ich elimináciu vykazujú
nedostatky. Tie však nie sú závažného charakteru a neohrozujú realizáciu
projektu.
Malý projekt spĺňa jednu z nasledovných podmienok:
(1) Malý projekt obsahuje identifikáciu najdôležitejších potenciálnych rizík,
ktoré môžu vzniknúť počas realizácie projektu. Návrhy na ich elimináciu
vykazujú závažné nedostatky, ktoré by mohli ohroziť realizáciu projektu.
(2) Malý projekt neobsahuje identifikáciu najdôležitejších potenciálnych rizík,
ktoré môžu vzniknúť počas realizácie projektu.

Typ kritéria

Hodnotenie

Vylučujúce
kritérium

áno

9

Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria

70% a viac finančnej hodnoty žiadateľom definovaných celkových
oprávnených výdavkov projektu je vecne oprávnených (obsahová
oprávnenosť, účelnosť a účinnosť).

P. č.

Kritérium

Predmet hodnotenia
nevyhnutné na realizáciu aktivít projektu) a či
spĺňajú zásadu účinnosti (t.j. plnenie stanovených
cieľov a dosahovanie plánovaných výsledkov).

Typ kritéria

V prípade identifikácie neoprávnených výdavkov
projektu sa v procese odborného hodnotenia
výška celkových oprávnených výdavkov projektu
zníži o výšku identifikovaných neoprávnených
výdavkov.

nie

Posudzuje sa, či navrhnuté výdavky projektu
spĺňajú podmienku hospodárnosti a efektívnosti
a či zodpovedajú obvyklým cenám v danom
mieste a čase.

5.2

Efektívnosť
a hospodárnosť
výdavkov malého
projektu

Uvedené sa overuje prostredníctvom stanovených
finančných limitov, príp. zrealizovaného verejného
obstarávania, vykonaného prieskumu trhu alebo
ďalších nástrojov na overenie hospodárnosti a
efektívnosti výdavkov (napr. znalecký posudok).

áno

6.1

Príspevok projektu
k strategickým
regionálnym
dokumentom

Posudzuje sa príspevok projektu k strategickým
regionálnym dokumentom, a to:

Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria

Menej ako 70% finančnej hodnoty žiadateľom definovaných celkových
oprávnených výdavkov projektu je vecne oprávnených (obsahová
oprávnenosť, účelnosť a účinnosť).

Žiadané výdavky projektu sú hospodárne a efektívne; zodpovedajú
obvyklým cenám v danom čase a mieste a spĺňajú cieľ minimalizácie
nákladov pri dodržaní požadovanej kvality výstupov, t.j. zníženie
požadovaného rozpočtu zo strany odborného hodnotiteľa je maximálne
30 % finančnej hodnoty žiadaných oprávnených výdavkov.

Vylučujúce
kritérium

V prípade prekročenia stanovených finančných
limitov bude požadovaný rozpočet znížený zo
strany odborného hodnotiteľa,. V prípade ak
zníženie rozpočtu bude predstavovať viac ako 30
% finančnej hodnoty žiadaných oprávnených
výdavkov, bude projekt diskvalifikovaný.

P. č.
Kritérium
Predmet hodnotenia
6. Príspevok projektu k regionálnym prioritám

Hodnotenie

nie

Typ kritéria

Bodovacie
kritérium

10

Hodnotenie

5

Žiadané výdavky projektu nie sú hospodárne a efektívne;
nezodpovedajú obvyklým cenám v danom čase a mieste, nespĺňajú cieľ
minimalizácie nákladov pri dodržaní požadovanej kvality výstupov, t.j.
zníženie požadovaného rozpočtu zo strany odborného hodnotiteľa je
viac ako 30 % finančnej hodnoty žiadaných oprávnených výdavkov.

Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria
Malý projekt prispieva k prioritám Programu sociálneho
a hospodárskeho rozvoja obce, v ktorej bude prebiehať realizácia
aktivít a zároveň prispieva k prioritám Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, v rámci ktorého bude
prebiehať realizácia aktivít.

P. č.

Kritérium
•
•

Predmet hodnotenia
Program sociálneho a hospodárskeho
rozvoja obce, v ktorej bude prebiehať
realizácia aktivít,
Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja VÚC, v rámci ktorého bude prebiehať
realizácia aktivít.

Typ kritéria

Hodnotenie

Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria

3

Malý projekt prispieva k prioritám Programu sociálneho
a hospodárskeho rozvoja obce, v ktorej bude prebiehať realizácia aktivít
alebo k prioritám Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja vyššieho
územného celku, v rámci ktorého bude prebiehať realizácia aktivít.

0

5

6.2

Pridaná hodnota
projektu pre cieľové
skupiny

Posudzuje sa pridaná hodnota projektu pre
cieľové skupiny a dosah projektu na širšiu
verejnosť a oprávnené územie.

Malý projekt neprispieva k prioritám Programu sociálneho
a hospodárskeho rozvoja obce, v ktorej bude prebiehať realizácia aktivít
a zároveň neprispieva k prioritám Program hospodárskeho a sociálneho
rozvoja vyššieho územného celku, v rámci ktorého bude prebiehať
realizácia aktivít.

Malý projekt prináša významnú pridanú hodnotu pre definované
cieľové skupiny a má pozitívny dosah na širšiu verejnosť a oprávnené
územie.

Bodovacie
kritérium

11

3

Malý projekt prináša pridanú hodnotu pre definované cieľové skupiny
a má dosah na širšiu verejnosť a oprávnené územie.

1

Malý projekt prináša pridanú hodnotu pre definované cieľové skupiny
a má dosah na širšiu verejnosť a oprávnené územie. Pridaná hodnota
a dosah projektu však nie je významného charakteru.

P. č.

Kritérium

Predmet hodnotenia

Typ kritéria

Hodnotenie

5

6.3

Miera dlhodobej
udržateľnosti
výsledkov projektu
a dlhodobého
pozitívneho vplyvu
na región

3
Posudzuje sa miera dlhodobej udržateľnosti
výsledkov projektu a dlhodobého pozitívneho
vplyvu na región.

Bodovacie
kritérium

0

6.4

Miera zviditeľnenia
regiónu a zvýšenia
jeho atraktívnosti
dosiahnutá
realizáciou projektu

Posudzuje sa príspevok projektu k zviditeľneniu
regiónu a zvýšenia jeho atraktívnosti

Bodovacie
kritérium

12

Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria

Malý projekt obsahuje návrh krokov a opatrení pre zabezpečenie
dlhodobej udržateľnosti výsledkov projektu a dlhodobého pozitívneho
vplyvu na región. Navrhované kroky a opatrenia sú vhodné pre
zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti projektu a dlhodobého
pozitívneho vplyvu na región.

Malý projekt obsahuje návrh krokov a opatrení pre zabezpečenie
dlhodobej udržateľnosti výsledkov projektu a dlhodobého pozitívneho
vplyvu na región. Navrhované kroky a opatrenia však vykazujú
nedostatky, ktoré by mohli ohroziť dlhodobú udržateľnosť projektu
a dlhodobého pozitívneho vplyvu na región. Nedostatky však nie sú
závažného charakteru.

Malý projekt spĺňa jednu z nasledovných podmienok:
(1) Malý projekt obsahuje návrh krokov a opatrení pre zabezpečenie
dlhodobej udržateľnosti výsledkov projektu a dlhodobého pozitívneho
vplyvu na región. Navrhované kroky a opatrenia však vykazujú
nedostatky, ktoré závažného charakteru a ohrozujú udržateľnosť
projektu; (2) Malý projekt neobsahuje návrh krokov a opatrení pre
zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti výsledkov projektu a dlhodobého
pozitívneho vplyvu na región.

5

Malý projekt významne prispieva k zviditeľneniu regiónu a zvýšenia jeho
atraktívnosti.

3

Malý projekt prispieva k zviditeľneniu regiónu a zvýšenia jeho
atraktívnosti.

1

Malý projekt prispieva k zviditeľneniu regiónu a zvýšenia jeho
atraktívnosti. Príspevok projektu však nie je významného charakteru.

Sumarizačná tabuľka hodnotiacich kritérií
Oblasť hodnotenia

P. č.

Kritérium

Typ kritéria

Hodnotenie

Maximálny
počet bodov

1.1

Súlad projektu so špecifickým cieľom „Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti“ v rámci PO4

Vylučujúce
kritérium

áno / nie

n/a

Vylučujúce
kritérium

áno / nie

n/a

Vylučujúce
kritérium

áno / nie

n/a

Bodovacie
kritérium

7/4/1

7

7/4/0

7

áno / nie

n/a

6/3/0

6

1.2
1. Príspevok
navrhovaného projektu
k cieľom a výsledkom
Programu cezhraničnej
spolupráce Interreg V-A
Slovenská republika Maďarsko

1.3

1.4
1.5
1.6
1.7

Súlad projektu s definovanými oprávnenými aktivitami v rámci PO4 Zlepšenie úrovne
cezhraničnej spolupráce medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej
spolupráce medzi občanmi
Súlad projektu s hlavnými zásadami výberu operácií v rámci PO4 Zlepšenie úrovne
cezhraničnej spolupráce medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej
spolupráce medzi občanmi
Príspevok projektu k plneniu ukazovateľov výstupov v rámci PO4 Zlepšenie úrovne
cezhraničnej spolupráce medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej
spolupráce medzi občanmi
Príspevok projektu k strategickým dokumentom v Slovenskej republike a k strategickým
dokumentom v Maďarsku
Príspevok projektu k napĺňaniu horizontálnych zásad na úrovni Programu spolupráce
Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko
Nadväznosť projektu na realizované projekty financované v rámci Interreg V-A Slovenská
republika – Maďarsko, resp. v rámci predchádzajúcich programov cezhraničnej spolupráce

Bodovacie
kritérium
Vylučovacie kritérium
Bodovacie
kritérium

20

2. Partnerstvo projektu

2.1

Zloženie partnerstva – zastúpenie rôznych typov partnerov

2.2

Zloženie partnerstva – realizácia projektov partnermi v rámci Interreg V-A Slovenská
republika – Maďarsko, resp. do predchádzajúcich programov cezhraničnej spolupráce

2.3

Zloženie partnerstva – vyváženosť rozpočtu

Bodovacie
kritérium
Bodovacie
kritérium
Bodovacie
kritérium

7/4/1

7

7/4/1

7

6/3/1

6
20

3. Administratívna a
prevádzková kapacita
žiadateľa, resp. partnera

3.1

Kapacita žiadateľa a partnera, resp. partnerov na realizáciu projektu

3.2

Kapacita žiadateľa a partnera, resp. partnerov na riadenie projektu

Bodovacie
kritérium
Bodovacie
kritérium

10 / 5 / 0

10

10 / 5 / 0

10
20

4. Navrhovaný spôsob
realizácie projektu

4.1

Vhodnosť a prepojenosť navrhovaných aktivít projektu k stanoveným cieľom projektu

4.2

Posúdenie vhodnosti navrhovaných projektových aktivít a činností z vecného
a časového hľadiska

13

Bodovacie
kritérium
Bodovacie
kritérium

5/3/0

5

5/3/0

5

4.3

Identifikácia a eliminácia rizík počas realizácie projektu

4.4

Udržateľnosť projektu po skončení financovania

Bodovacie
kritérium
Bodovacie
kritérium

5/3/0

5

5/3/0

5
20

5. Finančná a ekonomická
stránka projektu

6. Príspevok projektu
k regionálnym prioritám

5.1

Účelnosť a vecná oprávnenosť výdavkov projektu

5.2

Efektívnosť a hospodárnosť výdavkov projektu

6.1

Príspevok projektu k strategickým regionálnym dokumentom

6.2

Pridaná hodnota projektu pre cieľové skupiny

6.3
6.4

Miera dlhodobej udržateľnosti výsledkov projektu a dlhodobého pozitívneho vplyvu na
región
Miera zviditeľnenia regiónu a zvýšenia jeho atraktívnosti dosiahnutá realizáciou projektu

HODNOTENIE

Vylučujúce
kritérium
Vylučujúce
kritérium
Bodovacie
kritérium
Bodovacie
kritérium
Bodovacie
kritérium
Bodovacie
kritérium

áno / nie

n/a

áno / nie

n/a

5/3/0

5

5/3/1

5

5/3/0

5

5/3/1

5

SPOLU

20
100

Na splnenie kritérií odborného hodnotenia musia byť vyhodnotené kladne všetky vylučujúce hodnotiace kritériá a zároveň musí byť splnená
minimálna hranica pri bodovaných hodnotiacich kritériách, ktorá predstavuje 65% z maximálneho počtu bodov bodovaných hodnotiacich
kritérií.
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Výberové kritériá
Výberovým kritériom je: Celkový počet bodov v odbornom hodnotení.
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