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Sústava hodnotiacich a výberových kritérií pre prioritnú os 7 ROP 
Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 

 

Hodnotiace kritériá pre prioritnú os 7 ROP 

Skupina kritérií 
a jej významnosť 

Hodnotiace kritérium Predmet hodnotenia Váhy Body 

Vhodnosť a 
účelnosť projektu 
 
významnosť: 
26 % 
 
max = 52 b 
prípustné 
minimum = 28 b 
(53,85 %) 
 
 

Súlad projektu s cieľmi ROP a 
prioritnej osi 

Zhodnotenie súladu projektu so zoznamom oprávnených 
projektov pre prioritnú os 7 ROP a zároveň zhodnotenie 
cieľov projektu s cieľom prioritnej osi 7 ROP a cieľom ROP. 

1 0 alebo 4  
(diskvalifikačné 
kritérium) 

Súlad projektu so stratégiou ROP 
 

Zhodnotenie súladu projektu so stratégiou ROP, t.j. 
vytvorenie podmienok a posilnenie kultúrneho potenciálu a 
cestovného ruchu v regióne  NUTS 2 Východ v súvislosti s 
realizáciou EHMK Košice 2013. 

4 0-4 

Účelnosť a zameranie projektu Zhodnotenie projektu z hľadiska jeho výkonnosti, 
špecializácie, jedinečnosti a významu pre realizáciu EHMK – 
Košice 2013 ako celku. 

1 0-4 

Vhodnosť projektu vzhľadom na 
východiskovú situáciu a budúce 
potreby užívateľov 

Zhodnotenie vhodnosti realizácie projektu z hľadiska 
súčasnej východiskovej situácie a identifikovaných budúcich 
potrieb užívateľov výsledkov projektu v kontexte EHMK – 
Košice 2013. 

1 0-4 

Charakteristika stavu 
zariadenia/verejného priestranstva 
vo vzťahu ku kvalite 
poskytovaných služieb 

Nevyhnutnosť realizácie aktivít projektu s ohľadom na 
súčasný stavebno-technický stav a podmienky pre 
poskytovanie služieb zariadením/plnenie funkcií verejného 
priestranstva. 

2 0-4 

Príspevok projektu k horizontálnej 
priorite Informačná spoločnosť 

V prípade, že projektový zámer prispieva k cieľom 
horizontálnej priority Informačná spoločnosť (napríklad 
obstaraním vybavenia IKT, zavedením elektronických 
služieb prístupných verejnosti) je tento aspekt zohľadnený 
pri hodnotení projektu.   

1 0-4 

Príspevok projektu k horizontálnej 
priorite Trvalo udržateľný rozvoj 

V prípade, že projektový zámer prispieva k cieľom 
horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj (napríklad 
využitím obnoviteľných zdrojov energie, znížením 
energetickej náročnosti budov, znižovaním 
nezamestnanosti) je tento aspekt zohľadnený pri hodnotení 
projektu.  

1 0-4 

Príspevok projektu k horizontálnej 
priorite Rovnosť príležitostí 

V prípade, že projektový zámer prispieva k plneniu cieľov 
horizontálnej priority Rovnosť príležitostí (napríklad 
odstránením stavebných bariér pre hendikepované osoby) je 
tento aspekt zohľadnený pri hodnotení projektu. 

1 0-4 

Príspevok projektu k horizontálnej 
priorite Marginalizované rómske 
komunity 

V prípade, že projektový zámer prispieva k plneniu cieľov 
horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity, je 
tento aspekt zohľadnený pri hodnotení projektu.   

1 0-4 

Spôsob 
realizácie 
projektu 
 
významnosť: 
28 % 
 
max = 56 b 
prípustné 
minimum = 31 b 
(55,36 %) 
 
 

Príspevok projektu k napĺňaniu 
cieľov opatrenia  

Miera príspevku/relevantnosti jednotlivých aktivít projektu 
k očakávanému cieľu projektu a príspevok/relevantnosť 
projektu k definovaným cieľom opatrenia. 

1 0-4 

Príspevok projektu k zlepšeniu 
priestorových podmienok 
zariadenia/priestranstva 

Obsah a zameranie projektu – hodnotenie spôsobu, akým 
sa pre určité zariadenie/verejné priestranstvo intervenuje 
s ohľadom na východiskový stav a budúci očakávaný stav 
po realizácii projektového zámeru (aký typ aktivity je 
obsahom projektu – rekonštrukcia, modernizácia, 
rozširovanie, obstaranie vybavenia objektu hlavnej budovy, 
iných budov v areáli zariadenia alebo verejného 
priestranstva). 

3 0-4 

Príspevok projektu k vytvoreniu 
nových prvkov v zariadení alebo 
na verejnom priestranstve  

Vytvorenie nových, najmä stavebno-technických prvkov, 
ktoré sú nevyhnutné pre poskytovanie služieb po realizácii 
projektu (napr. zavedenie IKT vybavenia, stavebno-
technické prvky/úpravy potrebné pre uchovávanie a 
sprístupňovania kultúrnych hodnôt a pod.). 

2 0-4 

Príspevok projektu k rozšíreniu 
existujúcich a vytvoreniu nových 
služieb poskytovaných zariadením 
alebo prevádzkovateľom 
verejného priestranstva 

Rozsah poskytovaných služieb, ktoré nie sú priamo 
nevyhnutné pre riadnu činnosť zariadenia/plnenie funkcií 
verejného priestranstva, ale túto činnosť vhodne dopĺňajú 
vytvorením doplnkových prvkov pre existujúcich alebo 
nových užívateľov. 

2 0-4 
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Posúdenie opodstatnenosti, 
jednoznačnosti a logickej a 
časovej previazanosti aktivít 
projektu a komplexnosti projektu  

Logickosť a previazanosť aktivít projektu a komplexnosť 
projektu. 

6 0-4 

Rozpočet a 
nákladová 
efektívnosť 
 
významnosť: 
14 % 
 
max = 28 b 
prípustné 
minimum = 14 b 
(50,00 %) 
 
 

Efektívnosť vynaloženia 
finančných prostriedkov z pohľadu 
smerných ukazovateľov 

Nákladová efektívnosť projektu – dodržanie maximálneho 
rozpočtu projektu určeného na základe objemu výdavkov na 
konkrétny projekt v súlade so stratégiou ROP: 

Kasárne – Kulturpark: 23 529 411,76 EUR 

SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá: 1 764 705,88 EUR 

Amfiteáter - multifunkčná hala: 2 352 941,18 EUR 

Ulička remesiel - rekonštrukcia : 588 235,29 EUR 

Park Moyzesova / Komenského – rekonštrukcia a 
revitalizácia zelene: 2 352  941,18 EUR 

Mestský park – rekonštrukcia a revitalizácia zelene: 
7 058 823,23 EUR 

Dom autentickej kultúry – rekonštrukcia: 352 941,18 
EUR 

Košický hrad – revitalizácia a sprístupnenie 
archeologického náleziska: 1 176 470,59 EUR 

Kunsthalle  - rekonštrukcia: 8 235 294,12 EUR 

Dóm sv. Alžbety -  rekonštrukcia: 3 176 470,59 EUR 

Kaštieľ v Krásnej nad Hornádom – rekonštrukcia: 
2 352 941,18 EUR 

Ulička remesiel - Lapidárium a exteriérová prezentácia 
remesiel: 2 058 823,53 EUR 

Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 1 - Historická účelová 
budova Východoslovenského múzea Košice: 
4 470 588,24 EUR 

Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 2 - Východoslovenská 
galéria: 2 000 000 EUR 

Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 3 - Bábkové divadlo 
v Košiciach: 588 235,29 EUR 

Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 4 - Nádvorie 
Barkóczyho paláca, knižnica: 294 117,65 EUR 

Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 5 - Verejná knižnica 
Jána Bocatia: 1 764 705,88 EUR 

Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 6 - Divadlo Thália: 
588 235,29 EUR 

Vedecko-technické centrum pre deti a mládež (I. etapa): 
1 176 470,59 EUR 

Budova Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach – 
rekonštrukcia: 823 529,41 EUR 

Rekonštrukcia Malej scény Štátneho divadla Košice: 
3 882 352,94 EUR 

2 0-4 

Posúdenie štruktúry rozpočtu 
a formálnych náležitostí 

Vzájomný súlad jednotlivých častí rozpočtu projektu 
(stavebné objekty a celok), matematická správnosť, úplnosť 
rozpočtu. 

1 0-4 

Štruktúra rozpočtu z hľadiska jeho členenia na stavebné 
objekty (aktivity) a forma rozpočtu (úroveň podrobnosti, 
jednoznačnosť a zrozumiteľnosť). 

1 0-4 

Posúdenie rozpočtu z vecného 
hľadiska 

Kritérium hodnotí položky rozpočtu z hľadiska hospodárnosti 
a efektívnosti  (výška obvyklých cien, primeranosť objemu 
položiek a ich nevyhnutnosť vo vzťahu k očakávaným 
výstupom a výsledkom projektu). 

3 0-4 
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Administratívna, 
odborná a 
technická 
kapacita 
žiadateľa 
 
významnosť: 
2 % 
 
max = 4 b 
prípustné 
minimum = 4 b 
(100,00 %) 

Preukázanie dostatočných 
personálnych, technických a 
odborných kapacít žiadateľa pre 
implementáciu projektu  

Administratívne, technické a odborné predpoklady žiadateľa 
k realizácii projektu (rozsah využitia vlastných personálnych 
kapacít, ich odbornosť, úroveň potrebného technického 
vybavenia a pod.). 

1 0 alebo 4  
(diskvalifikačné 
kritérium) 

Udržateľnosť 
projektu 
 
významnosť: 
30 % 
 
max = 60 b 
prípustné 
minimum = 33 b 
(55,00 %) 
 
 

Udržateľnosť projektu z hľadiska 
zabezpečenia spolufinancovania 
projektu 

Zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany 
prijímateľa (z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov). 

1 0 alebo 4  
(diskvalifikačné 
kritérium) 

Udržateľnosť projektu z 
finančného hľadiska 

Formálne náležitosti finančnej analýzy (FA) projektov 
(správnosť výpočtu NFP, súlad s inými časťami 
dokumentácie žiadosti o NFP, správnosť vstupných údajov 
pre FA). 

2 0-4 

Zhodnotenie potreby poskytnúť NFP na krytie tzv. medzery 
vo financovaní na základe FA v zmysle čl. 55 nariadenia 
Rady 1083/2006 v znení neskorších modifikácií. 

1 0 alebo 4 
(diskvalifikačné 
kritérium) 

Finančná udržateľnosť projektu (aspekty FA - prehľad 
predpokladaných peňažných tokov v kontexte 
predchádzajúceho hospodárenia a komentárov žiadateľa, 
výpočet čistej súčasnej hodnoty a vnútorného výnosového 
percenta, relevantnosť odhadu hospodárenia vzhľadom na 
históriu žiadateľa a predložené prílohy žiadosti o NFP). 

3 0-4 

Udržateľnosť projektu z  hľadiska 
vlastníckych a iných práv 
k nehnuteľnostiam 

Kritérium hodnotí rizikovosť realizácie projektu a 
udržateľnosť projektu z hľadiska vlastníckych a iných 
užívacích práv k nehnuteľnostiam.  

3 0-4 

Udržateľnosť projektu z hľadiska 
zachovania účelu 

Kritérium hodnotí udržateľnosť výsledkov projektu z hľadiska 
ich súladu so strategickými dokumentmi žiadateľa (mesto, 
VÚC, MK SR) v oblasti kultúry. 

2 0-4 

Kritérium hodnotí spôsob využívania objektu po ukončení 
pomoci z fondov EÚ z hľadiska zachovania jeho účelu 
(kultúrne, resp. kultúrno-osvetové činnosti a pod.) 

3 0-4 

 
 

 

Maximálny 
počet bodov 

v skupine 
kritérií 

Významnosť 
skupiny 
kritérií 

 Prípustné minimum 

1. Vhodnosť a účelnosť projektu 

Maximum v 1. 
Skupine 

52 b 26,00 % 
Prípustné minimum v 1. 
skupine 

28 b 53,85 % 

2. Spôsob realizácie projektu (hospodárnosť) 

Maximum v 2. 
skupine 

56 b 28,00 % 
Prípustné minimum v 2. 
skupine 

31 b 55,36 % 

3. Rozpočet a nákladová efektívnosť 

Maximum v 3. 
skupine 

28 b 14,00 % 
Prípustné minimum v 3. 
skupine 

14 b 50,00 % 

4. Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa 

Maximum v 4. 
skupine 

4 b 2,00 % 
Prípustné minimum v 4. 
skupine 

4 b 100,00 % 

5. Udržateľnosť projektu 

Maximum v 5. 
skupine 

60 b 30,00 % 
Prípustné minimum v 5. 
skupine 

33 b 55,00 % 

Maximálny počet 
bodov 

200 b 100,00 % 
Prípustné minimum 
celkovo 

110 b 55,00 % 
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Výberové kritériá pre prioritnú os 7 ROP 

 

Výberové kritériá: 

a) žiadosť o NFP dosiahla v odbornom hodnotení aspoň minimálne požadovanú 
bodovú hranicu v rámci každej z piatich skupín hodnotiacich kritérií; 

b) žiadosť o NFP vyhovela v odbornom hodnotení v každom z diskvalifikačných 
kritérií; 

c) žiadosť o NFP dosiahla v odbornom hodnotení celkovo aspoň minimálnu 
požadovanú úroveň 110 bodov z 200 bodov. 

 

V prípade prioritnej osi 7 ROP sa Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP vydáva po 
tom, ako žiadosť o NFP splní súčasne všetky vyššie uvedené výberové kritériá. 

Vzhľadom na špecifický charakter prioritnej osi 7 ROP (vopred definovaný zoznam 
projektov) a s ohľadom na § 14, ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov sa v prioritnej osi 7 ROP 
nezriaďuje výberová komisia ako poradný orgán Riadiaceho orgánu pre ROP. 

 

 

Schválené uznesením Monitorovacieho výboru pre ROP zo dňa 23. marca 2011 


