2.1 b) podpora komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie

Skupina kritérií
a jej významnosť
Vhodnosť
a účelnosť
projektu

Hodnotiace kritérium
Súlad projektu so stratégiou
ROP

významnosť:
32 %
max = 64 b
Súlad projektu s cieľmi ROP,
prípustné minimum prioritnej osi a opatrenia
= 40 b (62,50%)
Zameranie (zariadenia)
a adekvátnosť zvoleného typu
zariadenia

Príspevok projektu
k horizontálnej priorite
Informačná spoločnosť

Príspevok projektu
k horizontálnej priorite Trvalo
udržateľný rozvoj

Príspevok projektu
k horizontálnej priorite Rovnosť
príležitostí

Príspevok projektu
k horizontálnej priorite
Marginalizované rómske
komunity

Predmet hodnotenia
Kritérium hodnotí:
 či sa miesto realizácie projektu nachádza v obci
so schválenou lokálnou stratégiou komplexného
prístupu
 súlad projektu so
schválenou žiadosťou
o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie
komplexného prístupu
Kritérium hodnotí príspevok projektu k zvýšeniu
rozsahu a úrovne poskytovaných služieb v sociálnej
oblasti.
Kritérium hodnotí:
 zariadenie z hľadiska jeho zamerania a činnosti
 predpokladaný počet klientov zariadenia, ktorým
budú poskytované služby
 typ zariadenia v zmysle zmysle uznesenia
vlády SR č. 804/2011 z 14.12.2011 (t.j.
komunitné centrum s minimálnymi nárokmi na
priestory, komunitné centrum so strednými
nárokmi na priestory alebo komunitné centrum
s maximálnymi nárokmi na priestory)
 primeranosť zvoleného zariadenia v zmysle
uznesenia vlády SR č. 804/2011 z 14.12.2011
vzhľadom na rozsah definovaných služieb, počet
klientov a udržateľnosť prevádzkových nákladov
 naplnenie
podmienky
nízkoprahovosti
a dostupnosti vo vzťahu k užívateľom služieb pri
umiestnení zariadenia
Kritérium hodnotí, či:
 projekt prispieva
k horizontálnej
priorite
Informačná spoločnosť (obstaraním IKT
vybavenia)
 deklarovaný príspevok je adekvátne prepojený
na merateľné ukazovatele horizontálnej priority
Informačná spoločnosť
Kritérium hodnotí
 súlad predpokladanej realizácie projektu z
hľadiska vplyvov projektu na Horizontálnu
prioritu Trvalo udržateľný rozvoj vo vzťahu k
životnému prostrediu (využite obnoviteľných
zdrojov energie)
 energetickú náročnosť stavby
 vytvorenie nových pracovných miest
 prepojenie
deklarovaného príspevku na
merateľné ukazovatele výsledku a dopadu
horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj
Kritérium hodnotí, či
 projekt prispieva k plneniu cieľov horizontálnej
priority Rovnosť príležitostí (bezbariérovosť
objektu)
 deklarovaný príspevok je adekvátne prepojený
na merateľné ukazovatele výsledku a dopadu
horizontálnej priority Rovnosť príležitostí
Kritérium hodnotí, či
 projekt
prispieva
k plneniu
princípov
horizontálnej priority Marginalizované rómske
komunity (zvýšenie sociálnej inklúzie a
integrácie príslušníkov MRK separovanej alebo
segregovanej rómskej osady).
 deklarovaný príspevok je adekvátne prepojený
na merateľné ukazovatele výsledku a dopadu
horizontálnej priority Marginalizované rómske
komunity

Váhy

Body

1

0 alebo 4
(diskvalifikačné
kritérium)

2

0-4

5

0-4

1

0-4

3

0-4

1

0-4

3

0-4

Spôsob realizácie Úroveň stavebno-technického
projektu
riešenia

Kritérium hodnotí
 obsah a zameranie projektu z hľadiska
projektovej dokumentácie (kvalitu projektovej
významnosť:
dokumentácie)
24 %
 typ intervencie do budovy zariadenia
 typ prípadnej intervencie vo vzťahu
max = 48 b
k vonkajšiemu areálu zariadenia
prípustné minimum Príspevok projektu k zlepšeniu, Kritérium hodnotí zhodnotenie súčasného,
= 26 b (54,17 %)
resp. vytvoreniu podmienok pre východiskového stavu a budúceho, očakávaného
poskytovanie služieb v zariadení stavu objektu/ po realizácii projektu (napr.
odstránenie havarijného stavu).
Súlad stavebno-technického
Kritérium hodnotí, či je zariadenie z hľadiska
riešenia s požiadavkami
priestorového vybavenia (t.j. počet a druh
stanovenými v uznesení vlády miestností) v súlade s požiadavkami stanovenými
SR č. 804/2011 z 14.12.2011
v uznesení vlády SR č. 804/2011 z 14.12.2011
a legislatívou SR
a vo Vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č.
527/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na
zariadenia pre deti a mládež.
Charakteristika plánovaných
Kritérium hodnotí
služieb
 počet a charakter plánovaných obligatórnych
služieb, ktoré budú poskytované na základe
realizovaného projektu v súlade s uznesením
vlády SR č. 804/2011 z 14.12.2011
 počet a charakter plánovaných fakultatívnych
služieb, ktoré budú poskytované na základe
realizovaného projektu v súlade s uznesením
vlády SR č. 804/2011 z 14.12.2011
Posúdenie opodstatnenosti,
Kritérium hodnotí
jednoznačnosti a logickej a
 či sú plánované aktivity jednoznačne popísané
časovej previazanosti aktivít
spolu s uvedením termínov ich plnenia
projektu
 uskutočniteľnosť a logickosť jednotlivých aktivít
projektu
 previazanosť aktivít projektu na ciele projektu
 previazanosť aktivít projektu na merateľné
ukazovatele
Rozpočet
Efektívnosť vynaloženia
Kritériom je miera efektívnosti vynaložených
a efektívnosť
finančných prostriedkov
prostriedkov vypočítaná na základe objemu
nákladov
z pohľadu smerných
výdavkov na konkrétny projekt prirovnaná
významnosť:
ukazovateľov (benchmark)
k prevládajúcim hodnotám pre opatrenie:
20 %
Komunitné centrum s minimálnymi nárokmi na
priestory:
max = 40 b
- Rekonštruované zariadenia: do 125 000 EUR
prípustné minimum
- Novovybudované zariadenia : do 170 000 EUR
= 24 b (60,00 %)
Komunitné centrum so strednými nárokmi na
priestory:
- Rekonštruované zariadenia: do 165 000 EUR
- Novovybudované zariadenia : do 225 000 EUR
Komunitné centrum s maximálnymi nárokmi na
priestory:
- Rekonštruované zariadenia: do 205 000 EUR
- Novovybudované zariadenia : do 280 000 EUR
Efektívnosť vynaloženia
Hodnotí sa predpokladaná priemerná ročná úspora
finančných prostriedkov z
nákladov na vykurovanie v eur/m2 (eur/m2
pohľadu energetickej
podlahovej plochy) vypočítaná na základe objemu
hospodárnosti zariadenia
výdavkov
na
konkrétny
projekt
a
predpokladaného objemu
prevádzkových
výdavkov zariadenia (výdavky na energie).
Posúdenie rozpočtu z
Kritérium hodnotí členenie rozpočtu z hľadiska
formálneho hľadiska
výdavkov, aktivít a detailnosti a kompletnosti
rozpočtu, súlad s projektovou dokumentáciou pre
realizáciu stavby.
Posúdenie rozpočtu z vecného Kritérium hodnotí rozpočet z pohľadu primeranosti
hľadiska
objemu jednotlivých položiek, hospodárnosti
projektu
a z pohľadu
nevyhnutnosti
a opodstatnenosti jednotlivých položiek pre správnu
a efektívnu realizáciu aktivít projektu.
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0-4

1

0-4

3

0-4

3

0-4

1

0-4

4

0-4

1

0-4

2

0-4

3

0-4

Administratívna,
odborná
a technická
kapacita žiadateľa
významnosť:
2%

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

max = 4 b
prípustné minimum
= 2 b (50,00 %)
Udržateľnosť
Udržateľnosť projektu z
projektu
vecného sektorového hľadiska
významnosť:
22 %
Udržateľnosť projektu z hľadiska
max = 44 b
zabezpečenia
prípustné minimum spolufinancovania projektu
= 28 b (63,64 %)
Udržateľnosť projektu
z finančného hľadiska

Vecná udržateľnosť projektu a
rizikovosť projektu z hľadiska
vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam

Kritérium hodnotí za akých administratívnych,
technických a odborných podmienok pristupuje
žiadateľ k realizácii projektu, napr. rozsah využitia
vlastných personálnych kapacít a ich odbornosť,
úroveň potrebného technického vybavenia a pod.

Hodnotí sa súlad projektu s Komunitným plánom
sociálnych služieb obce, ktorý musí obsahovať,
resp. predpokladať aj prevádzku komunitného
centra.
Hodnotí sa udržateľnosť projektu, ktorej
východiskom je zabezpečenie finančných zdrojov
žiadateľa na účely spolufinancovania projektu
v požadovanej miere, či už z vlastných zdrojov,
alebo iných zdrojov.
Kritérium hodnotí
 predpokladané prevádzkové náklady zariadenia
 spôsob, akým je zabezpečená
finančná
udržateľnosť projektu v nadväznosti na účtovnú
závierku
žiadateľa
a predpokladané
prevádzkové náklady zariadenia
Kritérium hodnotí:
 právny vzťah žiadateľa k pozemkom, na ktorých
sa realizuje projekt
 právny vzťah žiadateľa k budove zariadenia
 plánované využitie zariadenia na komerčné
účely
 skúsenosti
žiadateľa
s prevádzkovaním
komunitného centra
 preukázanie zámeru žiadateľa
dlhodobo
prevádzkovať komunitné centrum aj po ukončení
realizácie projektu

Maximálny
Významnosť
počet bodov
skupiny
v skupine
kritérií
kritérií
1. Vhodnosť a účelnosť projektu
Maximum v 1.
Prípustné minimum v 1.
64 b
32 %
skupine
skupine
2. Spôsob realizácie projektu (hospodárnosť)
Maximum v 2.
Prípustné minimum v 2.
48 b
24 %
skupine
skupine
3. Rozpočet a nákladová efektívnosť
Maximum v 3.
Prípustné minimum v 3.
40 b
20 %
skupine
skupine
4. Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa
Maximum v 4.
Prípustné minimum v 4.
4b
2%
skupine
skupine
5. Udržateľnosť projektu
Maximum v 5.
Prípustné minimum v 5.
44 b
22 %
skupine
skupine
Maximálny počet
Prípustné minimum
200 b
100,00 %
bodov
celkovo

1

0-4

1

0 alebo 4
(diskvalifikačné
kritérium)

1

0 alebo 4
(diskvalifikačné
kritérium)

3

0-4

6

0-4

Prípustné minimum

40 b

62,5 %

26 b

54,17 %

24 b

60,00 %

2b

50,00 %

28 b

63,64 %

120 b

60,00 %

4.1 a) samostatné dopytovo orientované projekty – obnova obcí postihnutých povodňami
Skupina kritérií
a jej
významnosť
Vhodnosť a
účelnosť
projektu
významnosť:
36 %

Hodnotiace kritérium
Súlad projektu s cieľmi ROP,
prioritnej osi a opatrenia

Predmet hodnotenia
Kritérium hodnotí, do akej miery sú ciele projektu v
súlade s cieľmi ROP, prioritnej osi a opatrenia 4.1
ROP.

Súlad projektu so stratégiou
ROP

max = 72 b
prípustné
minimum = 44 b
(61,11%)

Súlad projektu so zameraním
na lokality najviac postihnuté
povodňami v roku 2010

Príspevok projektu k realizácii
oprávnených činností

Váhy

Body

5

0-4

Kritérium hodnotí, či výstup (výsledok) projektu slúži
širšiemu okruhu obyvateľov sídla, t.j. či miesto
realizácie projektu predstavuje centrálne verejné
priestranstvo/centrálnu časť obce resp. centrálnu
časť mestskej oblasti, ktorá slúži širšiemu okruhu
užívateľov – obyvateľov obce/mesta.

1

0 alebo 4
(diskvalifikačné
kritérium)

Kritérium hodnotí, či sa miesto realizácie projektu
nachádza v obci, ktorá je uvedená na zozname
oprávnených žiadateľov pre výzvu ako obec najviac
postihnutá povodňami v roku 2010.

1

0 alebo 4
(diskvalifikačné
kritérium)

4

0-4

4

0-4

1

0-4

1

0-4

1

0-4

Kritérium hodnotí, či projekt prispieva k realizácii
oprávnených činností v rámci opatrenia 4.1.

Vhodnosť projektu vzhľadom na Kritérium hodnotí projekt vzhľadom na
východiskovú situáciu
východiskovú situáciu a identifikované potreby
užívateľov výsledkov projektu.
Príspevok projektu
k horizontálnej priorite Trvalo
udržateľný rozvoj

Príspevok projektu
k horizontálnej priorite Rovnosť
príležitostí

Príspevok projektu
k horizontálnej priorite
Marginalizované rómske
komunity

Kritérium hodnotí, či:
 projekt prispieva k plneniu cieľov horizontálnej
priority Trvalo udržateľný rozvoj
 deklarovaný príspevok je adekvátne prepojený
na merateľné ukazovatele výsledku a dopadu
horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj
Kritérium hodnotí, či:
 projekt prispieva k plneniu cieľov horizontálnej
priority Rovnosť príležitostí (napr. odstránením
stavebných bariér pre hendikepované a
imobilné osoby)
 deklarovaný príspevok je adekvátne prepojený
na merateľné ukazovatele horizontálnej priority
Rovnosť príležitostí
Kritérium hodnotí, či:
 projekt
prispieva
k plneniu
princípov
horizontálnej priority Marginalizované rómske
komunity
 deklarovaný príspevok je adekvátne prepojený
na merateľné ukazovatele výsledku a dopadu
horizontálnej priority Marginalizované rómske
komunity

Spôsob
realizácie
projektu

Posúdenie opodstatnenosti,
jednoznačnosti a logickej a
časovej previazanosti aktivít
projektu

významnosť:
22 %
max = 44 b
prípustné
minimum = 26 b
(59,09%)
Príspevok projektu k zlepšeniu
priestorových podmienok

Rozpočet a
nákladová
efektívnosť

Administratívna,
odborná a
technická
kapacita
žiadateľa

Kritérium hodnotí:
 obsah a zameranie projektu
 spôsob, akým projekt prispeje k zlepšeniu
súčasného stavu hmotnej infraštruktúry
spôsobenom v dôsledku povodní v roku 2010
 stavebno-technické riešenie (vzhľadom na
východiskové podmienky), pre ktoré sa žiadateľ
rozhodol v projekte
 príspevok projektu k odstráneniu havarijného
stavu
 príspevok projektu k zlepšeniu životného
prostredia (napr. vysádzanie zelene)

Posúdenie bezpečnosti
verejných priestranstiev

Kritérium hodnotí zvýšenie bezpečnosti verejných
priestranstiev.

Efektívnosť vynaloženia
finančných prostriedkov
z pohľadu smerných
ukazovateľov (benchmark)

Kritérium hodnotí:
 či nie sú prekročené maximálne celkové
oprávnené výdavky na projekt uvedené vo
výzve
 či nie je prekročená výška verifikovanej škody

Posúdenie rozpočtu z
formálneho hľadiska

Kritérium hodnotí členenie rozpočtu z hľadiska
výdavkov, aktivít
a detailnosti a kompletnosti
rozpočtu.

Posúdenie rozpočtu z vecného
hľadiska

Kritérium hodnotí rozpočet z pohľadu primeranosti
objemu jednotlivých položiek, hospodárnosti
projektu
a z pohľadu
nevyhnutnosti
a opodstatnenosti jednotlivých položiek pre správnu
a efektívnu realizáciu aktivít projektu.

významnosť:
24 %
max = 48 b
prípustné
minimum = 29 b
(60,42%)

Kritérium hodnotí
 či sú plánované aktivity jednoznačne popísané
spolu s uvedením termínov ich plnenia
 uskutočniteľnosť a logickosť jednotlivých aktivít
projektu
 previazanosť aktivít projektu na ciele projektu
 previazanosť aktivít projektu na merateľné
ukazovatele
 príspevok aktivít projektu a ich výstupov ku
kompaktnému zlepšeniu stavu prvkov hmotnej
infraštruktúry

Preukázanie dostatočných
personálnych, technických a
odborných kapacít žiadateľa pre
implementáciu projektu
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0-4

5

0-4

3

0-4

4

0-4

3

0-4

5

0-4

1

0-4

3

0-4

Kritérium hodnotí, za akých administratívnych,
technických a odborných podmienok pristupuje
žiadateľ k realizácii projektu, napr. rozsah využitia
vlastných personálnych kapacít a ich odbornosť,
úroveň potrebného technického vybavenia a pod.

významnosť:
2%
max = 4 b
prípustné
minimum = 2 b
(50,00%)
Udržateľnosť
projektu
významnosť:
16%

Udržateľnosť projektu hľadiska
dopadu na životné prostredie

Kritérium hodnotí vplyv projektu na životné
prostredie, najmä z hľadiska prípadnej
prevencie/eliminácie
dopadov
povodní
v
budúcnosti.

max = 32 b
prípustné
minimum = 19 b
(59,38%)

Udržateľnosť projektu
z finančného hľadiska

Udržateľnosť projektu z
hľadiska zabezpečenia
spolufinancovania projektu

Hodnotí sa finančná udržateľnosť projektu
vzhľadom na aspekty finančnej analýzy (správnosť
výpočtu výšky NFP, relevantnosť odborného
odhadu hospodárenia a pod.).
Hodnotí sa udržateľnosť projektu, ktorej
východiskom je zabezpečenie finančných zdrojov
žiadateľa na účely spolufinancovania projektu
v požadovanej miere, či už z vlastných zdrojov
alebo iných zdrojov.

Udržateľnosť projektu z
hľadiska vlastníckych a iných
práv k nehnuteľnostiam

Kritérium hodnotí rizikovosť realizácie a
udržateľnosti projektu z hľadiska vlastníckych a
iných práv k nehnuteľnostiam s ohľadom na
uznesenie vlády SR č. 45/2008.

Prepojenie projektu s ďalšími
relevantnými
aktivitami/projektmi v regióne

Kritérium hodnotí, do akej miery je projekt
prepojený
s ďalšími
relevantnými
aktivitami/projektmi v regióne, synergiu s inými
operačnými programami.

Maximálny
Významnosť
počet bodov
skupiny
v skupine
kritérií
kritérií
1. Vhodnosť a účelnosť projektu
Maximum v 1.
Prípustné minimum v 1.
72 b
36,00 %
skupine
skupine
2. Spôsob realizácie projektu (hospodárnosť)
Maximum v 2.
Prípustné minimum v 2.
44 b
22,00 %
skupine
skupine
3. Rozpočet a nákladová efektívnosť
Maximum v 3.
Prípustné minimum v 3.
48 b
24,00 %
skupine
skupine
4. Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa
Maximum v 4.
Prípustné minimum v 4.
4b
2,00 %
skupine
skupine
5. Udržateľnosť projektu
Maximum v 5.
Prípustné minimum v 5.
32 b
16,00 %
skupine
skupine
Maximálny počet
Prípustné minimum
200 b
100,00 %
bodov
celkovo

1

0-4

1

0 alebo 4
(diskvalifikačné
kritérium)

1

0-4

2

0-4

Prípustné minimum

44 b

61,11%

26 b

59,09%

29 b

60,42%

2b

50,00 %

19 b

59,38 %

120 b

60,00 %

4.1 c) projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí – obnova
vybraných obcí postihnutých povodňami
Skupina kritérií
a jej
významnosť
Vhodnosť a
účelnosť
projektu
významnosť:
36 %
max = 72 b
prípustné
minimum = 44 b
(61,11%)

Hodnotiace kritérium
Predmet hodnotenia
Súlad projektu s cieľmi ROP, prioritnej Kritérium hodnotí, do akej miery sú ciele
osi a opatrenia
projektu v súlade s cieľmi ROP, prioritnej
osi a opatrenia 4.1 ROP.
Kritérium hodnotí:
 či výstup (výsledok) projektu slúži
širšiemu
okruhu
obyvateľov
separovanej, resp. segregovanej časti
obce vo vidieckom prostredí
 či sa
miesto realizácie projektu
nachádza v obci
so schválenou
lokálnou stratégiou komplexného
prístupu
Súlad projektu so zameraním na
Kritérium hodnotí, či sa miesto realizácie
lokality najviac postihnuté povodňami v projektu nachádza v obci, ktorá je uvedená
roku 2010
na zozname oprávnených žiadateľov pre
výzvu ako obec najviac postihnutá
povodňami v roku 2010.

Váhy

Body

5

0-4

1

0 alebo 4
(diskvalifikačné
kritérium)

1

0 alebo 4
(diskvalifikačné
kritérium)

Súlad projektu so stratégiou ROP

Príspevok projektu k realizácii
oprávnených činností

Kritérium hodnotí, či projekt prispieva
k realizácii oprávnených činností v rámci
opatrenia 4.1.

4

0-4

Vhodnosť projektu vzhľadom na
východiskovú situáciu

Kritérium hodnotí projekt vzhľadom na
východiskovú situáciu a identifikované
potreby užívateľov výsledkov projektu.

4

0-4

Príspevok projektu k horizontálnej
priorite Trvalo udržateľný rozvoj

Kritérium hodnotí, či:
 projekt prispieva k plneniu cieľov
horizontálnej priority Trvalo udržateľný
rozvoj
 deklarovaný príspevok je adekvátne
prepojený na merateľné ukazovatele
výsledku a dopadu horizontálnej
priority Trvalo udržateľný rozvoj

1

0-4

1

0-4

1

0-4

Príspevok projektu k horizontálnej
priorite Rovnosť príležitostí

Príspevok projektu k horizontálnej
priorite Marginalizované rómske
komunity

Kritérium hodnotí, či:
 projekt prispieva k plneniu cieľov
horizontálnej
priority
Rovnosť
príležitostí (napr.
odstránením
stavebných bariér pre hendikepované
a imobilné osoby)
 deklarovaný príspevok je adekvátne
prepojený na merateľné ukazovatele
horizontálnej
priority
Rovnosť
príležitostí
Kritérium hodnotí, či:
 projekt prispieva k plneniu princípov
horizontálnej priority Marginalizované
rómske komunity
 deklarovaný príspevok je adekvátne
prepojený na merateľné ukazovatele
výsledku a dopadu
horizontálnej
priority
Marginalizované
rómske
komunity

Spôsob
realizácie
projektu

Posúdenie opodstatnenosti,
jednoznačnosti a logickej a časovej
previazanosti aktivít projektu

významnosť:
22 %
max = 44 b
prípustné
minimum = 26 b
(59,09%)
Príspevok projektu k zlepšeniu
priestorových podmienok

Rozpočet a
nákladová
efektívnosť

Administratívna,
odborná a
technická
kapacita
žiadateľa
významnosť:
2%
max = 4 b
prípustné
minimum = 2 b
(50,00%)

Kritérium hodnotí:
 obsah a zameranie projektu
 spôsob, akým projekt prispeje k
zlepšeniu súčasného stavu hmotnej
infraštruktúry spôsobenom v dôsledku
povodní v roku 2010
 stavebno-technické
riešenie
(vzhľadom
na
východiskové
podmienky), pre ktoré sa žiadateľ
rozhodol v projekte
 príspevok projektu k odstráneniu
havarijného stavu
 príspevok
projektu
k zlepšeniu
životného prostredia (napr. vysádzanie
zelene)

Posúdenie bezpečnosti verejných
priestranstiev

Kritérium hodnotí zvýšenie bezpečnosti
verejných priestranstiev.

Efektívnosť vynaloženia finančných
prostriedkov z pohľadu smerných
ukazovateľov (benchmark)

Kritérium hodnotí:
 či nie sú prekročené maximálne
celkové oprávnené výdavky na projekt
uvedené vo výzve
 či nie je prekročená výška
verifikovanej škody

významnosť:
24 %
max = 48 b
prípustné
minimum = 29 b
(60,42%)

Kritérium hodnotí
 či sú plánované aktivity jednoznačne
popísané spolu s uvedením termínov
ich plnenia
 uskutočniteľnosť
a
logickosť
jednotlivých aktivít projektu
 previazanosť aktivít projektu na ciele
projektu
 previazanosť aktivít projektu na
merateľné ukazovatele
 príspevok aktivít projektu a ich
výstupov ku kompaktnému zlepšeniu
stavu prvkov hmotnej infraštruktúry

Posúdenie rozpočtu z formálneho
hľadiska

Kritérium hodnotí členenie rozpočtu z
hľadiska výdavkov, aktivít a detailnosti
a kompletnosti rozpočtu.

Posúdenie rozpočtu z vecného
hľadiska

Kritérium hodnotí rozpočet z pohľadu
primeranosti objemu jednotlivých položiek,
hospodárnosti
projektu
a z pohľadu
nevyhnutnosti
a opodstatnenosti
jednotlivých položiek pre správnu
a efektívnu realizáciu aktivít projektu.

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

Kritérium
hodnotí,
za
akých
administratívnych,
technických
a
odborných podmienok pristupuje žiadateľ k
realizácii projektu, napr. rozsah využitia
vlastných personálnych kapacít a ich
odbornosť, úroveň potrebného technického
vybavenia a pod.

3

0-4

5

0-4

3

0-4

4

0-4

3

0-4

5

0-4

1

0-4

Udržateľnosť
projektu
významnosť:
16%
max = 32 b
prípustné
minimum = 19 b
(59,38%)

Udržateľnosť projektu hľadiska dopadu Kritérium hodnotí vplyv projektu na životné
na životné prostredie
prostredie, najmä z hľadiska prípadnej
prevencie/eliminácie dopadov povodní v
budúcnosti.
Udržateľnosť projektu z finančného
hľadiska

Hodnotí sa finančná udržateľnosť projektu
vzhľadom na aspekty finančnej analýzy
(správnosť
výpočtu
výšky
NFP,
relevantnosť
odborného
odhadu
hospodárenia a pod.).

Udržateľnosť projektu z hľadiska
zabezpečenia spolufinancovania
projektu

Hodnotí sa udržateľnosť projektu, ktorej
východiskom je zabezpečenie finančných
zdrojov
žiadateľa
na
účely
spolufinancovania projektu v požadovanej
miere, či už z vlastných zdrojov alebo
iných zdrojov.

Udržateľnosť projektu z hľadiska
vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam

Kritérium hodnotí rizikovosť realizácie a
udržateľnosti
projektu
z
hľadiska
vlastníckych
a
iných
práv
k nehnuteľnostiam
s ohľadom
na
uznesenie vlády SR č. 45/2008.

Prepojenie projektu s ďalšími
relevantnými aktivitami/projektmi
v regióne

Kritérium hodnotí, do akej miery je projekt
prepojený
s ďalšími
relevantnými
aktivitami/projektmi v regióne, synergiu
s inými operačnými programami.

Maximálny
Významnosť
počet bodov
skupiny
v skupine
kritérií
kritérií
1. Vhodnosť a účelnosť projektu
Maximum v 1.
Prípustné minimum v 1.
72 b
36,00 %
skupine
skupine
2. Spôsob realizácie projektu (hospodárnosť)
Maximum v 2.
Prípustné minimum v 2.
44 b
22,00 %
skupine
skupine
3. Rozpočet a nákladová efektívnosť
Maximum v 3.
Prípustné minimum v 3.
48 b
24,00 %
skupine
skupine
4. Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa
Maximum v 4.
Prípustné minimum v 4.
4b
2,00 %
skupine
skupine
5. Udržateľnosť projektu
Maximum v 5.
Prípustné minimum v 5.
32 b
16,00 %
skupine
skupine
Maximálny počet
Prípustné minimum
200 b
100,00 %
bodov
celkovo

3

0-4

1

0-4

1

0 alebo 4
(diskvalifikačné
kritérium)

1

0-4

2

0-4

Prípustné minimum

44 b

61,11%

26 b

59,09%

29 b

60,42%

2b

50,00 %

19 b

59,38 %

120 b

60,00 %

4.1 d) neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov
Skupina kritérií
a jej
významnosť
Vhodnosť a
účelnosť
projektu

Hodnotiace kritérium
Súlad projektu so
stratégiou ROP

významnosť:
32,00 %
max = 64 b
prípustné
minimum = 40 b
(62,50%)

Súlad projektu s cieľmi
ROP, prioritnej osi a
opatrenia

Kritérium hodnotí príspevok projektu k zvýšeniu
konkurencieschopnosti sídel a
zvýšeniu kvality
a bezpečnosti verejných priestranstiev.

Prínos projektu
k napĺňaniu potrieb
územia regiónu NUTS 2
alebo NUTS 3
Využiteľnosť výstupu
projektu pri príprave
programového obdobia
2014-2020

Kritérium hodnotí vhodnosť projektu vo vzťahu k potrebám
regiónu NUTS 2 alebo NUTS 3, t.j. či je vypracovanie alebo
aktualizácia daného dokumentu opodstatnená.

Príspevok projektu
k horizontálnej priorite
Trvalo udržateľný rozvoj

Kritérium hodnotí, či:
 výstup projektu prispieva k plneniu cieľov horizontálnej
priority Trvalo udržateľný rozvoj
 deklarovaný príspevok je adekvátne prepojený na
merateľný ukazovateľ výsledku horizontálnej priority
Trvalo udržateľný rozvoj

Úroveň spracovania
projektu
Spôsob
realizácie
projektu
významnosť:
22 %
max = 44 b
prípustné
minimum = 24 b
(54,55%)

Rozpočet a
nákladová
efektívnosť
významnosť:
24 %
max = 48 b
prípustné
minimum = 30 b
(62,50%)

Predmet hodnotenia
Kritérium hodnotí:
 či je predmetom projektu vypracovanie resp.
aktualizácia rozvojového dokumentu na úrovni regiónu
NUTS 2 alebo NUTS 3
 súlad projektu s príslušnými dokumentmi na národnej a
regionálnej úrovni

Kritérium hodnotí využiteľnosť výstupu projektu (napr.
územno-plánovacia
dokumentácia,
program
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, sektorový
rozvojový dokument atď.) pri definovaní potrieb územia
v súvislosti s prípravou programového obdobia 2014-2020.

Kritérium hodnotí:
 obsah a zameranie projektu z hľadiska úrovne jeho
spracovania
 či žiadateľ dostatočne zohľadnil potrebu vykonania exante hodnotenia dokumentu
 či žiadateľ dostatočne zohľadnil potrebu vykonania
posúdenia vplyvov na životné prostredie v súlade
so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (SEA
dokumentu)

Posúdenie
opodstatnenosti,
jednoznačnosti a logickej
a časovej previazanosti
aktivít projektu

Kritérium hodnotí:
 či sú plánované aktivity jednoznačne popísané spolu
s uvedením termínov ich plnenia
 uskutočniteľnosť a logickosť jednotlivých aktivít projektu
 previazanosť aktivít projektu na ciele projektu
 previazanosť aktivít projektu na merateľné ukazovatele

Efektívnosť vynaloženia
finančných prostriedkov
z pohľadu smerných
ukazovateľov
(benchmark)

Kritériom je miera efektívnosti vynaložených prostriedkov
projektu daná na základe objemu výdavkov na konkrétny
rozvojový dokument:
 benchmark pre spracovanie resp. aktualizáciu územnoplánovacej dokumentácie alebo spracovanie územnoplánovacích podkladov na úrovni regiónov NUTS 3 je
100 000 – 266 000 EUR
 benchmark pre vypracovanie resp. aktualizáciu
programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
na úrovni regiónov NUTS 3 je 66 500 – 166 000
EUR/dokument
 benchmark pre vypracovanie resp. aktualizáciu
sektorových rozvojových dokumentov na úrovni

Váhy

Body

1

0 alebo 4
(diskvalifikačné
kritérium)

3

0-4

6

0-4

5

0-4

1

0-4

6

0-4

5

0-4

5

0-4

regiónov NUTS 2 alebo NUTS 3 je 33 200 – 66 500
EUR/dokument

Administratívna,
odborná a
technická
kapacita
žiadateľa

Posúdenie rozpočtu z
formálneho hľadiska

Kritérium hodnotí členenie rozpočtu z hľadiska výdavkov,
aktivít a detailnosti a kompletnosti rozpočtu.

Posúdenie rozpočtu
z vecného hľadiska

Kritérium hodnotí rozpočet z pohľadu primeranosti objemu
jednotlivých položiek, hospodárnosti projektu a z pohľadu
nevyhnutnosti a opodstatnenosti jednotlivých položiek pre
správnu a efektívnu realizáciu aktivít projektu.

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

Kritérium hodnotí za akých administratívnych, technických a
odborných podmienok pristupuje žiadateľ k realizácii
projektu, napr. rozsah využitia vlastných personálnych
kapacít a ich odbornosť, úroveň potrebného technického
vybavenia a pod.

významnosť:
2%

3

0-4

4

0-4

1

0-4

5

0-4

4

0-4

1

0 alebo 4
(diskvalifikačné
kritérium)

max = 4 b
prípustné
minimum = 2 b
(50,00%)
Udržateľnosť
projektu
významnosť:
20 %
max = 40 b
prípustné
minimum = 24 b
(60,00%)

Udržateľnosť projektu z
hľadiska jeho dlhodobej
využiteľnosti

Kritérium hodnotí, či bude možné dlhodobo využívať
výstupy projektu v súvislosti s identifikovanými potrebami
územia regiónu NUTS 2 alebo NUTS 3.

Udržateľnosť projektu zo
strategického hľadiska –
súlad tematickej
a územnej stratégie
dokumentov
Udržateľnosť projektu z
hľadiska zabezpečenia
spolufinancovania
projektu

Kritérium hodnotí udržateľnosť projektu z hľadiska jeho
súladu s dokumentmi:
 nadradenými (na úrovni NUTS 2, národná úroveň,
úroveň EÚ)
 na nižšej úrovni (VÚC, mestá, obce, región)
Hodnotí sa udržateľnosť projektu, ktorej východiskom je
zabezpečenie finančných zdrojov žiadateľa na účely
spolufinancovania projektu v požadovanej miere, či už
z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov.

Maximálny
Významnosť
počet bodov
skupiny
v skupine
kritérií
kritérií
1. Vhodnosť a účelnosť projektu
Maximum v 1.
Prípustné minimum v 1.
64 b
32,00 %
skupine
skupine
2. Spôsob realizácie projektu (hospodárnosť)
Maximum v 2.
Prípustné minimum v 2.
44 b
22,00 %
skupine
skupine
3. Rozpočet a nákladová efektívnosť
Maximum v 3.
Prípustné minimum v 3.
48 b
24,00 %
skupine
skupine
4. Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa
Maximum v 4.
Prípustné minimum v 4.
4b
2,00 %
skupine
skupine
5. Udržateľnosť projektu
Maximum v 5.
Prípustné minimum v 5.
40 b
20,00 %
skupine
skupine
Maximálny počet
Prípustné minimum
200 b
100,00 %
bodov
celkovo

Prípustné minimum

40 b

62,50%

24 b

54,55%

30 b

62,50%

2b

50,00 %

24 b

60,00 %

120 b

60,00 %

4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
Žiadateľ – Hasičský a záchranný zbor (HaZZ)
Skupina
kritérií a jej
významnosť
Vhodnosť a
účelnosť
projektu
významnosť:
34%

Hodnotiace kritérium
Predmet hodnotenia
Súlad projektu so
Kritérium hodnotí súlad projektu z hľadiska súladu so
stratégiou ROP
stratégiou ROP, ktorá v prípade tohto opatrenia za kľúčový
považuje materiál „Plošné rozmiestnenie síl a prostriedkov
Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a obecných
hasičských zborov (OHZ) – sídla hasičských staníc a
hasičských zbrojníc“.

Váhy
1

Body
0 alebo 4
(diskvalifikačné
kritérium)

2

0-4

max = 68 b
Súlad projektu s cieľmi
prípustné
ROP, prioritnej osi a
minimum = 42 b opatrenia
(61,76%)

Kritérium hodnotí príspevok projektu k zvýšeniu kvality
a bezpečnosti verejných priestranstiev prostredníctvom
rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie zariadení
nekomerčných záchranných služieb, vrátane obstarania ich
vybavenia.

Súlad s princípom
územnej koncentrácie
intervencií

Kritérium hodnotí geografické umiestnenie projektu z hľadiska
súladu s materiálom „Plošné rozmiestnenie síl a prostriedkov
Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a obecných
hasičských zborov (OHZ) – sídla hasičských staníc a
hasičských zbrojníc, ktorá zohľadňuje požadovaný čas
dojazdu jednotiek HaZZ a OHZ v území.

1

0 alebo 4
(diskvalifikačné
kritérium)

Výkonnosť a
zameranie zariadenia

Kritérium hodnotí zariadenie z hľadiska posúdenia jeho
výkonnosti a významu s ohľadom na jeho postavenie
v štruktúre zariadení v regióne a SR.

6

0-4

Príspevok projektu
k horizontálnej priorite
Informačná
spoločnosť

Kritérium hodnotí, či:
 projekt prispieva k horizontálnej priorite Informačná
spoločnosť (obstaraním IKT vybavenia)
 deklarovaný príspevok je adekvátne prepojený na
merateľné ukazovatele horizontálnej priority Informačná
spoločnosť

2

0-4

Príspevok projektu
k horizontálnej priorite
Trvalo udržateľný
rozvoj

Kritérium hodnotí
 súlad predpokladanej realizácie projektu z hľadiska
vplyvov projektu na Horizontálnu prioritu Trvalo udržateľný
rozvoj vo vzťahu k životnému prostrediu (využite
obnoviteľných zdrojov energie)
 energetickú náročnosť stavby
 vytvorenie nových pracovných miest
 prepojenie
deklarovaného príspevku na merateľné
ukazovatele výsledku a dopadu horizontálnej priority
Trvalo udržateľný rozvoj

3

0-4

Príspevok projektu
k horizontálnej priorite
Rovnosť príležitostí

Kritérium hodnotí, či
 projekt prispieva k plneniu cieľov horizontálnej priority
Rovnosť príležitostí (bezbariérovosť objektu)
 deklarovaný príspevok je adekvátne prepojený na
merateľné ukazovatele výsledku a dopadu horizontálnej
priority Rovnosť príležitostí

2

0-4

Úroveň stavebnotechnického riešenia

5

0-4

významnosť:
28 %

Kritérium hodnotí
 obsah a zameranie projektu (kvalitu projektovej
dokumentácie)
 typ intervencie do budovy/budov zariadenia
 typ prípadnej intervencie vo vzťahu k vonkajšiemu areálu
zariadenia

max = 56 b
Príspevok projektu k
prípustné
zlepšeniu
minimum = 34 b priestorových

Kritérium hodnotí
 zhodnotenie súčasného, východiskového stavu objektu
a budúceho, očakávaného stavu objektu po realizácii

2

0-4

Spôsob
realizácie
projektu

(60,71 %)

Rozpočet a
nákladová
efektívnosť
významnosť:
24 %

podmienok
v zariadení
Príspevok projektu k
vytvoreniu nových
prvkov v zariadení

Kritérium hodnotí príspevok projektu k zvýšeniu úrovne
podmienok na zabezpečovanie a výkon činnosti zariadenia,
t.j.:
 predpokladaný prírastok počtu nových alebo obnovených
špecializovaných priestorov prostredníctvom realizácie
projektu
 predpokladaný počet novovytvorených služieb v zariadení
prostredníctvom realizácie projektu

4

0-4

Posúdenie
opodstatnenosti,
jednoznačnosti a
logickej a časovej
previazanosti aktivít
projektu

Kritérium hodnotí
 či sú plánované aktivity jednoznačne popísané spolu
s uvedením termínov ich plnenia
 uskutočniteľnosť a logickosť jednotlivých aktivít projektu
 previazanosť aktivít projektu na ciele projektu
 previazanosť aktivít projektu na merateľné ukazovatele

3

0-4

Efektívnosť
vynaloženia
finančných
prostriedkov
z pohľadu smerných
ukazovateľov
(benchmark)

Kritériom je miera efektívnosti vynaložených prostriedkov
vypočítaná na základe objemu výdavkov na konkrétny projekt
benchmark:
HaZZ
v sídle
okresného
riaditeľstva
HaZZ:
332 000 – 1 660 000 EUR/projekt
Ostatné HaZZ:
200 000 – 663 000 EUR/projekt
Nové zariadenia HaZZ:
3 983 000 – 5 640 000 EUR/projekt

4

0-4

Hodnotí sa predpokladaná priemerná ročná úspora nákladov
na vykurovanie v eur/m2 (eur/m2 podlahovej plochy)
vypočítaná na základe objemu výdavkov na konkrétny projekt
a predpokladaného objemu prevádzkových výdavkov
zariadenia (výdavky na energie).

1

0-4

Posúdenie rozpočtu z
formálneho hľadiska

Kritérium hodnotí členenie rozpočtu z hľadiska výdavkov,
aktivít a detailnosti a kompletnosti rozpočtu, súlad
s projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby.

3

0-4

Posúdenie rozpočtu z
vecného hľadiska

Kritérium hodnotí rozpočet z pohľadu primeranosti objemu
jednotlivých položiek, hospodárnosti projektu a z pohľadu
nevyhnutnosti a opodstatnenosti jednotlivých položiek pre
správnu a efektívnu realizáciu aktivít projektu.

4

0-4

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

Kritérium hodnotí za akých administratívnych, technických a
odborných podmienok pristupuje žiadateľ k realizácii projektu,
napr. rozsah využitia vlastných personálnych kapacít a ich
odbornosť, úroveň potrebného technického vybavenia a pod.

1

0 alebo4

max = 48 b
prípustné
minimum = 30 b
(62,50 %)
Efektívnosť
vynaloženia
finančných
prostriedkov z
pohľadu zvýšenia
energetickej
hospodárnosti
zariadenia

Administratívna,
odborná a
technická
kapacita
žiadateľa
významnosť:
2%
max = 4 b
prípustné
minimum = 2 b
(50,00 %)

projektu (napr. odstránenie havarijného stavu, odstránenie
prevádzkových environmentálnych nedostatkov)

Udržateľnosť
projektu
významnosť:
12 %

Udržateľnosť projektu
z hľadiska súladu so
sektorovou stratégiou

max = 24 b
prípustné
minimum = 12 b
(50,00 %)
Rizikovosť projektu
z hľadiska
vlastníckych a iných
práv
k nehnuteľnostiam

Hodnotí sa ekonomická udržateľnosť a vecná udržateľnosť
projektu, ktorých východiskom je deklarovaný záujem
zriaďovateľa na ďalšom dlhodobom užívaní a prevádzke
zariadenia (uvedený v materiáli „Plošné rozmiestnenie síl a
prostriedkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ)
a obecných hasičských zborov (OHZ) – sídla hasičských
staníc a hasičských zbrojníc.

1

0 alebo 4
(diskvalifikačné
kritérium)

Kritérium hodnotí:
 právny vzťah žiadateľa k pozemkom, na ktorých sa
realizuje projekt
 právny vzťah žiadateľa k budove zariadenia

5

0-4

Maximálny
Významnosť
počet bodov
skupiny
v skupine
kritérií
kritérií
1. Vhodnosť a účelnosť projektu
Maximum v 1.
Prípustné minimum v 1.
68 b
34,00 %
skupine
skupine
2. Spôsob realizácie projektu (hospodárnosť)
Maximum v 2.
Prípustné minimum v 2.
56 b
28,00 %
skupine
skupine
3. Rozpočet a nákladová efektívnosť
Maximum v 3.
Prípustné minimum v 3.
48 b
24,00 %
skupine
skupine
4. Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa
Maximum v 4.
Prípustné minimum v 4.
4b
2,00 %
skupine
skupine
5. Udržateľnosť projektu
Maximum v 5.
Prípustné minimum v 5.
24 b
12,00 %
skupine
skupine
Maximálny počet
Prípustné minimum
200 b
100,00 %
bodov
celkovo

Prípustné minimum

42 b

61,76%

34 b

60,71%

30 b

62,50%

2b

50,00 %

12 b

50,00 %

120 b

60,00 %

5.1 regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

Skupina kritérií
a jej
významnosť
Vhodnosť a
účelnosť
projektu

Hodnotiace kritérium
Súlad projektu s cieľmi
ROP, prioritnej osi a
opatrenia

Predmet hodnotenia
Kritérium hodnotí či ciele projektu sú v súlade s cieľmi ROP,
prioritnej osi a opatrenia 5.1 ROP.

významnosť:
30%

Váhy

Body

3

0-4

1

0 alebo 4
(diskvalifikačné
kritérium)

max = 60 b
prípustné
minimum = 36 b
(60,00%)
Súlad projektu so
stratégiou ROP

Spôsob
realizácie
projektu
významnosť:
32%
max = 64 b
prípustné
minimum = 40 b
(62,50%)

Kritérium hodnotí, či je projekt zameraný na zvýšenie
úrovne dopravnej obslužnosti územia do pólov rastu
prostredníctvom intervencií do úsekov ciest II. a III. triedy
(t.j. prepojenie obcí, ktoré sú pólmi rastu s obcami v ich
spádovom území, ktoré nie sú pólmi rastu v zmysle stratégie
ROP).

Synergia projektu
s projektmi
realizovanými v rámci
OP Doprava

Kritérium hodnotí, či projekt je priamo prepojený
s projektmi výstavby a modernizácie dopravnej infraštruktúry
realizovanej v rámci OP Doprava.

1

0-4

Charakteristika
dopravno-technického
stavu komunikácie

Kritérium hodnotí úroveň dopravno-technického stavu
predmetného úseku komunikácie pred realizáciou projektu
a očakávaný stav po realizácii projektu.

5

0-4

Príspevok projektu
k zavádzaniu
dopravných
subsystémov

Kritérium hodnotí, či projekt prispieva k zavedeniu
dopravných subsystémov (napr. obstaraním elektronických
a iných dopravných subsystémov s pozitívnym dopadom na
zvyšovanie kvality komunikácie a odstraňovanie bariér).

3

0-4

Príspevok projektu
k horizontálnej priorite
Trvalo udržateľný
rozvoj

Kritérium hodnotí:
 projekt prispieva k plneniu cieľov horizontálnej priority
Trvalo udržateľný rozvoj
 deklarovaný príspevok je adekvátne prepojený na
merateľné ukazovatele výsledku a dopadu horizontálnej
priority Trvalo udržateľný rozvoj

2

0-4

Príspevok projektu k
zlepšeniu dopravnej
priepustnosti

Kritérium hodnotí:
 obsah a zameranie projektu (kvalita projektovej
dokumentácie)
 zhodnotenie súčasného, východiskového stavu
komunikácie a budúceho, očakávaného stavu
komunikácie po realizácii projektu
 stavebno-technické riešenie (vzhľadom na východiskové
podmienky), pre ktoré sa žiadateľ rozhodol v projekte
 typ intervencie na komunikácii
 typ prípadnej intervencie vo vzťahu k okolitému
prostrediu komunikácie

6

0-4

Príspevok projektu k
realizácii oprávnených
činností

Kritérium hodnotí:
 príspevok projektu k zlepšeniu životného prostredia
 príspevok projektu k zvýšeniu bezpečnosti

Vývoj nehodovosti na
danom úseku cesty

Kritérium hodnotí daný úsek cesty z hľadiska vývoja
nehodovosti za obdobie predchádzajúcich 5 rokov.

Príspevok projektu
Kritérium hodnotí projekt z hľadiska nových doplnkových
k vytvoreniu nových
prvkov vzniknutých na základe realizácie projektu ako
doplnkových prvkov
dopravné subsystémy.
dopravnej infraštruktúry

Rozpočet a
nákladová
efektívnosť

Posúdenie
opodstatnenosti,
jednoznačnosti a
logickej a časovej
previazanosti aktivít
projektu

Kritérium hodnotí:
 či sú plánované aktivity jednoznačne popísané spolu
s uvedením termínov ich plnenia
 uskutočniteľnosť a logickosť jednotlivých aktivít projektu
 previazanosť aktivít projektu na ciele projektu
 previazanosť aktivít projektu na merateľné ukazovatele

Efektívnosť
vynaloženia finančných
prostriedkov z pohľadu
smerných ukazovateľov
(benchmark)

Kritériom je miera efektívnosti vynaložených prostriedkov
vypočítaná na základe podielu objemu výdavkov na
konkrétny projekt a počtu km zrekonštruovanej/ vybudovanej
komunikácie (viď benchmarks) a prirovnaná k prevládajúcim
hodnotám pre opatrenie.
Benchmarks pre jednotlivé operácie opatrenia:
- rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy:
33 200 – 266 000 EUR/km,
- výstavba nových úsekov ciest II. a III. triedy:
166 000 – 498 000 EUR/km.

významnosť:
22%
max = 44 b
prípustné
minimum = 26 b
(59,09%)

Administratíva,
odborná a
technická
kapacita
žiadateľa

Posúdenie rozpočtu z
formálneho hľadiska

Kritérium hodnotí členenie rozpočtu z hľadiska výdavkov,
aktivít a detailnosti a kompletnosti rozpočtu.

Posúdenie rozpočtu
z vecného hľadiska

Kritérium hodnotí rozpočet z pohľadu primeranosti objemu
jednotlivých položiek, hospodárnosti projektu a z pohľadu
nevyhnutnosti a opodstatnenosti jednotlivých položiek pre
správnu a efektívnu realizáciu aktivít projektu.

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

2

0-4

2

0-4

4

0-4

2

0-4

5

0-4

3

0-4

3

0-4

Kritérium hodnotí za akých administratívnych, technických a
odborných podmienok pristupuje žiadateľ k realizácii
projektu, napr. rozsah využitia vlastných personálnych
kapacít a ich odbornosť, úroveň potrebného technického
vybavenia a pod.

významnosť:
2%

1

0-4

max = 4 b
prípustné
minimum = 2 b
(50,00%)
Udržateľnosť
projektu
významnosť:
14%

Udržateľnosť projektu
zo strategického
hľadiska

Hodnotí sa vecná udržateľnosť projektu, ktorej východiskom
je zhodnotenie vyťaženia a/alebo významnosti komunikácie
z hľadiska obslužnosti územia a schopnosť vykonávať
pravidelnú údržbu a opravy ciest.

3

0-4

max = 28 b
prípustné
minimum = 16 b
(57,14%)

Udržateľnosť projektu z
hľadiska vlastníckych a
iných práv k
nehnuteľnostiam

Kritérium hodnotí rizikovosť realizácie a udržateľnosti
projektu z hľadiska vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam s ohľadom na uznesenie vlády SR č.
45/2008.

Udržateľnosť projektu z
hľadiska zabezpečenia
spolufinancovania
projektu

Hodnotí sa udržateľnosť projektu, ktorej východiskom je
zabezpečenie finančných zdrojov žiadateľa na účely
spolufinancovania projektu v požadovanej miere, či už
z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov.

Súlad so strategickými
dokumentmi na
regionálnej úrovni

Posudzuje sa súlad projektu s územným plánom
VÚC a Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja VÚC.

Maximálny
Významnosť
počet bodov
skupiny
v skupine
kritérií
kritérií
1. Vhodnosť a účelnosť projektu
Maximum v 1.
Prípustné minimum v 1.
60 b
30 %
skupine
skupine
2. Spôsob realizácie projektu (hospodárnosť)
Maximum v 2.
Prípustné minimum v 2.
64 b
32 %
skupine
skupine
3. Rozpočet a nákladová efektívnosť
Maximum v 3.
Prípustné minimum v 3.
44 b
22 %
skupine
skupine
4. Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa
Maximum v 4.
Prípustné minimum v 4.
4b
2%
skupine
skupine
5. Udržateľnosť projektu
Maximum v 5.
Prípustné minimum v 5.
28 b
14 %
skupine
skupine
Maximálny
Prípustné minimum
200 b
100,00 %
počet bodov
celkovo

2

0-4

1

0 alebo 4
(diskvalifikačné
kritérium)

1

0 alebo 4
(diskvalifikačné
kritérium)

Prípustné minimum

36 b

60,00 %

40 b

62,50 %

26 b

59,09 %

2b

50,00 %

16 b

57,14 %

120 b

60,00 %

5.1 regionálne komunikácie – obnova ciest vo vybraných oblastiach postihnutých povodňami

Skupina kritérií
a jej
významnosť

Hodnotiace kritérium

Predmet hodnotenia

Váhy

Body

4

0-4

1

0 alebo 4
(diskvalifikačné
kritérium)

Kritérium hodnotí, či sa miesto realizácie projektu
(infraštruktúra) nachádza v území najviac postihnutom
povodňami v roku 2010 v súlade s uznesením vlády SR č.
566/2010.

1

0 alebo 4
(diskvalifikačné
kritérium)

Charakteristika dopravno- Kritérium hodnotí úroveň dopravno-technického stavu
technického stavu
predmetného úseku komunikácie v dôsledku povodní v roku
komunikácie
2010 a očakávaný stav po zrealizovaní projektu.

5

0-4

3

0-4

3

0-4

7

0-4

4

0-4

Vhodnosť a
účelnosť
projektu

Súlad projektu s cieľmi
ROP, prioritnej osi a
opatrenia

Kritérium hodnotí či ciele projektu sú v súlade s cieľmi ROP,
prioritnej osi a opatrenia 5.1 ROP.

významnosť:
28%

Súlad projektu so
stratégiou ROP

Kritérium hodnotí, či je projekt zameraný na zvýšenie úrovne
dopravno-technického stavu ciest II. a III. triedy, ktoré boli
poškodené v dôsledku povodní v roku 2010. Ide o cesty,
ktoré zabezpečujú dopravnú obslužnosť do pólov rastu (t.j.
prepojenie obcí, ktoré sú pólmi rastu s obcami v ich
spádovom území, ktoré nie sú pólmi rastu v zmysle stratégie
ROP).

max = 56 b
prípustné
minimum = 34 b
(60,71%)

Súlad projektu so
zameraním na obnovu
infraštruktúry ciest II. a III.
triedy v nadväznosti na
lokality najviac postihnuté
povodňami v roku 2010

Príspevok projektu
k horizontálnej priorite
Trvalo udržateľný rozvoj

Spôsob
realizácie
projektu

Posúdenie
opodstatnenosti,
jednoznačnosti a logickej
a časovej previazanosti
aktivít projektu

Kritérium hodnotí:
 či sú plánované aktivity jednoznačne popísané spolu
s uvedením termínov ich plnenia
 uskutočniteľnosť a logickosť jednotlivých aktivít projektu
 previazanosť aktivít projektu na ciele projektu
 previazanosť aktivít projektu na merateľné ukazovatele

Úroveň stavebnotechnického riešenia

Kritérium hodnotí:
 stavebno-technické riešenie (vzhľadom na východiskové
podmienky), pre ktoré sa žiadateľ rozhodol v projekte
 typ intervencie na komunikácii
 typ prípadnej intervencie vo vzťahu k okolitému
prostrediu komunikácie

významnosť:
28%
max = 56 b
prípustné
minimum = 34 b
(60,71%)

Kritérium hodnotí:
 projekt prispieva k plneniu cieľov horizontálnej priority
Trvalo udržateľný rozvoj
 deklarovaný príspevok je adekvátne prepojený na
merateľné ukazovatele výsledku a dopadu horizontálnej
priority Trvalo udržateľný rozvoj

Príspevok projektu k
realizácii oprávnených
činností

Kritérium hodnotí:
 príspevok projektu k zlepšeniu životného prostredia
 príspevok projektu k zvýšeniu bezpečnosti

Rozpočet a
nákladová
efektívnosť

Efektívnosť vynaloženia
finančných prostriedkov
z pohľadu smerných
ukazovateľov
(benchmark)

Kritériom je miera efektívnosti vynaložených prostriedkov
vypočítaná na základe podielu objemu výdavkov
na konkrétny projekt a počtu km zrekonštruovanej/
vybudovanej komunikácie (viď benchmark) a prirovnaná
k prevládajúcim
hodnotám
pre
opatrenie.
Benchmark
pre
jednotlivé
aktivity
opatrenia:
- rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy:
33 200 - 266 000 EUR/km

Posúdenie rozpočtu z
formálneho hľadiska

Kritérium hodnotí členenie rozpočtu z hľadiska výdavkov,
aktivít a detailnosti a kompletnosti rozpočtu.

Posúdenie rozpočtu
z vecného hľadiska

Kritérium hodnotí rozpočet z pohľadu primeranosti objemu
jednotlivých položiek, hospodárnosti projektu a z pohľadu
nevyhnutnosti a opodstatnenosti jednotlivých položiek pre
správnu a efektívnu realizáciu aktivít projektu.

významnosť:
26%
max = 52 b
prípustné
minimum = 30 b
(57,69%)

Administratíva,
odborná a
technická
kapacita
žiadateľa

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

5

0-4

3

0-4

5

0-4

1

0-4

4

0-4

3

0-4

1

0 alebo 4
(diskvalifikačné
kritérium)

Kritérium hodnotí za akých administratívnych, technických a
odborných podmienok pristupuje žiadateľ k realizácii
projektu, napr. rozsah využitia vlastných personálnych
kapacít a ich odbornosť, úroveň potrebného technického
vybavenia a pod.

významnosť:
2%
max = 4 b
prípustné
minimum = 2 b
(50,00%)
Udržateľnosť
projektu

Udržateľnosť projektu zo
strategického hľadiska

Hodnotí sa vecná udržateľnosť projektu, ktorej východiskom
je zhodnotenie vyťaženia komunikácie a schopnosť
vykonávať pravidelnú údržbu a opravy ciest.

významnosť:
16%
max = 32 b
prípustné
minimum = 20 b
(62,50%)

Udržateľnosť projektu z
hľadiska vlastníckych a
iných práv k
nehnuteľnostiam

Kritérium hodnotí rizikovosť realizácie a udržateľnosti
projektu z hľadiska vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam s ohľadom na uznesenie vlády SR č.
45/2008.

Udržateľnosť projektu z
hľadiska zabezpečenia
spolufinancovania
projektu

Hodnotí sa udržateľnosť projektu, ktorej východiskom je
zabezpečenie finančných zdrojov žiadateľa na účely
spolufinancovania projektu v požadovanej miere, či už
z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov.

Maximálny
Významnosť
počet bodov
skupiny
v skupine
kritérií
kritérií
1. Vhodnosť a účelnosť projektu
Maximum v 1.
Prípustné minimum v 1.
56 b
28 %
skupine
skupine
2. Spôsob realizácie projektu (hospodárnosť)
Maximum v 2.
Prípustné minimum v 2.
56 b
28 %
skupine
skupine
3. Rozpočet a nákladová efektívnosť
Maximum v 3.
Prípustné minimum v 3.
52 b
26 %
skupine
skupine
4. Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa
Maximum v 4.
Prípustné minimum v 4.
4b
2%
skupine
skupine
5. Udržateľnosť projektu
Maximum v 5.
Prípustné minimum v 5.
32 b
16 %
skupine
skupine
Maximálny
Prípustné minimum
200 b
100,00 %
počet bodov
celkovo

Prípustné minimum

34 b

60,71 %

34 b

60,71 %

30 b

57,69 %

2b

50,00 %

20 b

62,50 %

120 b

60,00 %

Výberové kritériá v rámci ROP
Výberový proces predstavuje komplexné posúdenie projektov, ktoré sa na základe hodnotiaceho procesu
kvalifikovali do výberového procesu v rámci príslušnej výzvy, resp. hodnotiaceho kola výzvy. V procese
výberu príslušná výberová komisia posudzuje dopytovo-orienované projekty komplexne s ohľadom na
nasledovné kritériá výberu schválené Monitorovacím výborom pre ROP v uvedenom poradí:
P.č.

Kritérium

1.

Výsledky odborného hodnotenia

2.

Významný prínos projektu k plneniu
cieľov ROP

3.

Geografické umiestnenie projektu

4.

Uplatnenie komplexného prístupu pri
riešení problematiky marginalizovaných
rómskych komunít

5.

Výška alokácie finančných prostriedkov
na príslušnú výzvu na predkladanie
žiadostí o NFP

Spôsob aplikácie kritéria
V prípade, že žiadosť dosiahne minimálny počet bodov z odborného
hodnotenia pre príslušné opatrenie ROP a zároveň dosiahne aj prípustné
minimum bodov v jednotlivých skupinách hodnotiacich kritérií a vyhovie
v odbornom hodnotení v každom z diskvalifikačných kritérií, považuje sa
toto kritérium za splnené. Výberová komisia zoradí žiadosti, ktoré splnili
podmienky odborného hodnotenia podľa počtu bodov získaných
v odbornom hodnotení.
Výberová komisia posudzuje žiadosti z hľadiska kumulatívneho
príspevku k skupinám hodnotiacich kritérií „Vhodnosť a účelnosť
projektu“ a „Spôsob realizácie projektu“.
Predmetom posudzovania je geografické umiestnenie projektu z hľadiska
primeraného územného rozloženia podpory v rámci ROP na základe
najaktuálnejších dostupných údajov o napĺňaní indikatívnych regionálnych
alokácií v čase zasadnutia výberovej komisie. Kritérium sa neaplikue
v prípade výziev na predkladanie žiadostí o NFP s vopred stanoveným
zoznamom žiadateľov pomoci.
Posudzuje sa, či žiadosť o NFP je súčasťou odsúhlasených lokálnych
stratégií komplexného prístupu. Kritérium sa neaplikuje v prípade, že
výzva na predkladanie žiadostí o NFP je zameraná výhradne na
predkladanie žiadostí o NFP, ktoré tvoria súčasť schválených lokálnych
stratégií komplexného prístupu.
Výberová komisia odporúča schváliť žiadosti o NFP na základe ich
poradia podľa počtu získaných bodov po aplikovaní predchádzajúcich
výberových kritérií v rozsahu alokovaných finančných prostriedkov pre
príslušnú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP. Výberová komisia sleduje
neprekročenie alokácie na danú výzvu.

V prípade, že viac žiadostí o NFP dosiahne rovnaké bodové hodnotenie a vzhľadom k alokácii nebude
možné podporiť všetky tieto žiadosti, budú uprednostňované žiadosti o NFP, ktoré získajú vyšší počet
bodov v rámci skupiny hodnotiacich kritérií „Rozpočet a nákladová efektívnosť“. V prípade, že naďalej
pretrváva rovnaký počet bodov, budú uprednostnené žiadosti o NFP, ktoré získajú vyšší počet bodov
v rámci skupiny hodnotiacich kritérií „Udržateľnosť projektu“.
V prípade individuálnych projektov sa aplikujú nasledovné výberové
kritériá:
V prípade opatrenia 6.1 ROP sa aplikuje len prvé a piate výberové kritérium schválené Monitorovacím
výborom pre ROP,( t.j. „Výsledky odborného hodnotenia“ a „Výška alokácie finančných prostriedkov na
písomné vyzvanie“) pričom minimálny počet bodov, ktoré žiadosť dosiahla v odbornom hodnotení musí byť
minimálne 75 % z maximálneho možného počtu bodov (v súlade so schválenými hodnotiacimi kritériami pre
opatrenie 6.1 ROP). Pri posudzovaní výberového kritéria sa vychádza predovšetkým zo záverov odborného
hodnotenia žiadostí o NFP.
V prípade opatrenia 7.1 ROP Monitorovací výbor pre ROP schválil nasledovné výberové kritériá:
a) dosiahnutie v odbornom hodnotení aspoň minimálne požadovanej bodovej hranice v rámci každej
z piatich skupín hodnotiacich kritérií;
b) vyhovenie v odbornom hodnotení v každom z diskvalifikačných kritérií;
c) dosiahnutie v odbornom hodnotení celkovo aspoň minimálnej požadovanej úrovne 110 bodov z 200
bodov.

