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Hodnotiace kritériá žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

a Kohézneho fondu, ktorých celkové náklady 
nepresahujú 50 mil. EUR 

 
Odborné hodnotenie žiadostí o NFP 

 
Odborné hodnotenie je vykonávané internými a externými odbornými hodnotiteľmi a 

pozostáva z vyhodnotenia hodnotiacich kritérií na výber projektov pridelením počtu 

bodov k príslušnému kritériu. Počet bodov pridelených za žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok pre dané hodnotiace kritérium je tvorená súčinom váhy pre príslušné kritérium 

a bodového hodnotenia, pričom bodové hodnotenie je z množiny: 0, 1, 2 ,3 ,4. 

Pri hodnotiacom kritériu, ktoré pojednáva o súlade s jedným dokumentom, môže 

odborný hodnotiteľ zhodnotiť dané kritérium len ako súlad (4 body) alebo nesúlad (0 

bodov). Pri hodnotiacom kritériu, ktoré pojednáva o súlade s viacerými dokumentmi, 

môže odborný hodnotiteľ zhodnotiť dané kritérium len ako súlad (4 body) alebo nesúlad 

(0 bodov), pričom súlad znamená, že projekt nie je v rozpore ani s jedným 

z dokumentov. V prípade, ak odborný hodnotiteľ pridelí projektu za hodnotiace kritérium 

súlad s dokumentom resp. dokumentmi 0 bodov, takýto projekt bude automaticky 

vyradený z procesu ďalšieho posudzovania. Výberová komisia bude o danej skutočnosti 

informovaná. 

Pri hodnotiacom kritériu, ktoré pojednáva, či projekt prispieva k napĺňaniu cieľov 

horizontálnej priority (Informačná spoločnosť, Trvalo udržateľný rozvoj, Marginalizované 

rómske komunity a Rovnosť príležitostí) môže odborný hodnotiteľ zhodnotiť dané 

kritérium len ako pozitívny vplyv na horizontálnu prioritu (4 body) alebo žiaden vplyv na 

horizontálnu prioritu  (0 bodov). Uvedené kritérium nie je vylučovacím kritériom 

v prípade pridelenia 0 bodov. 

Projekt je hodnotený ako celok, berúc do úvahy aj povinné prílohy k žiadosti o NFP. 

Minimálny počet bodov pre splnenie požiadaviek odborného hodnotenia žiadosti o NFP je 

70% maximálneho počtu bodov environmentálno – technických kritérií a 

ekonomických kritérií, pričom hodnotenie ani jednej zo skupín kritérií (blokov) nesmie 

dosiahnuť menej ako 50% maximálneho počtu bodov stanoveného na príslušnú 

skupinu kritérií. 

 

Stanovenie hodnotiacich kritérií 
 
Hodnotiace kritéria schvaľuje Monitorovací výbor pre Operačný program Životné 

prostredie. Monitorovací výbor schvaľuje taktiež každú revíziu týchto kritérií v súlade 

s potrebami programovania.  

Hodnotiace kritériá sú definované v nadväznosti na charakter danej prioritnej osi, resp. 

operačných cieľov a ich skupín aktivít v rámci Programového manuálu OP ŽP.  

 

Kritéria odborného hodnotenia sa vo všeobecnosti delia na skupiny: 

Environmentálno – technické kritériá: 

1. Vhodnosť a účelnosť realizácie projektu 

2. Spôsob realizácie projektu 

3. Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa 

Ekonomické kritériá: 

4. Rozpočet a nákladová efektívnosť 

5. Udržateľnosť projektu 
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Environmentálno – technické kritéria 

 
Prioritná os č. 7 Budovanie povodňového varovného 

a predpovedného systému 
 
Operačný cieľ č. 7.1.  Budovanie povodňového varovného a predpovedného 

systému 
 

1. Vhodnosť a účelnosť realizácie projektu      
Váha bloku 

30% 

1.1 Previazanosť navrhovaných aktivít s činnosťami, cieľmi a očakávanými 
Výsledkami. Hodnotí sa, či projekt realizáciou svojich aktivít dosiahne cieľové 

hodnoty sledovaných merateľných ukazovateľov. 

Váha kritéria 
9 % 

 

1.2 Súlad so strategickými dokumentmi a právnymi predpismi v oblasti vodného  
hospodárstva  

Váha kritéria  
29 % 

1.3 Prínos projektu k dosiahnutiu cieľov operačného cieľa 2.2. Hodnotí sa ako 
svojou výškou stanovené hodnoty sledovaných merateľných ukazovateľov prispejú 

k naplneniu prioritnej osi. 

Váha kritéria 
21 %  

1.4 Zohľadnenie potrieb a podmienok územia (naliehavosť aktivity z rôznych 
hľadísk, napr. veľkosť a význam sídla, druh zátopového územia, dôležité objekty 
hospodárskeho a spoločenského charakteru v zátopovom území, hydrologické 
parametre, vodohospodársky význam oblasti, výskyt ekologicky a krajinársky 

významných lokalít v zaplavovanej oblasti, povodňové stavy v lokalite, škody 
spôsobené povodňami v dotknutej oblasti za posledné roky, resp. náklady na ich 
odstránenie a pod ...) 

Váha kritéria 
38 % 

1.5 Pozitívny vplyv projektu na horizontálnu prioritu informačná spoločnosť. 
Váha kritéria 

1 % 

1.6 Pozitívny vplyv projektu na horizontálnu prioritu trvalo udržateľný rozvoj. 
Váha kritéria 

1 % 

1.7 Pozitívny vplyv projektu na horizontálnu prioritu rovnosť príležitostí. 
Váha kritéria 

1 % 

 

2. Spôsob realizácie projektu 
Váha bloku 

25% 

2.1 Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť výstavby na existujúcu 
environmentálnu infraštruktúru  

Váha kritéria 
30% 

2.2 Uskutočniteľnosť jednotlivých plánovaných aktivít 
Váha kritéria 

40% 

2.3 Úroveň technického riešenia – odborný hodnotiteľ pri posudzovaní projektu 
vrátane projektovej dokumentácie hodnotí  projektový zámer, kvalitu projektu, 
úroveň a vhodnosť vybraného technického riešenia. 

Váha kritéria 
30% 

 
3. Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa Váha bloku 5% 

3.1 Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa - zabezpečenie 

optimálnej funkčnosti povodňového varovného a predpovedného systému 
POVAPSYS: materiálne a technické vybavenie, personálne  administratívne 
vybavenie pracoviska, odborné znalosti a skúsenosti 

Váha kritéria 

100 % 
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Ekonomické kritériá – pre investičné aktivity 
 

 

2. Projekty verejného sektora negenerujúce príjmy  
 

4. Rozpočet a nákladová efektívnosť 
Váha bloku 

20% 

4.1 Zdroje spolufinancovania  
 
hodnotené výstupy: žiadané % grantu, žiadané % spolufinancovania štátneho 
rozpočtu, navrhované % spolufinancovania konečného prijímateľa, finančné 
ukazovatele charakterizujúce ekonomickú životaschopnosť subjektu/žiadateľa 
 
želaný výstup: podiel spolufinancovania konečného prijímateľa, ktorý zodpovedá 

potrebám a požiadavkám projektu. Určená výška grantu musí byť v súlade 
s materiálom MF SR „Stratégia financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho 
fondu na programové obdobie 2007-2013“ a finančné ukazovatele (likvidita 
a zadlženosť) vykazujú priaznivé hodnoty 
 
hodnotí sa: výška určeného grantu z fondov EÚ, výška spolufinancovania zo 
štátneho rozpočtu, výška spolufinancovania žiadateľom, nakoľko má žiadateľ 

kapacitu projekt spolufinancovať z vlastných resp. úverových zdrojov, pri každom 
prípade sa hodnotia predchádzajúce investičné aktivity (na základe údajov z cash-
flow z predchádzajúcich rokov) a ich finančná náročnosť a finančné záväzky z nich 
vyplývajúce; hodnotí sa, či je priložený úverový prísľub od komerčnej banky 
vystavený na sumu výšky spolufinancovania žiadateľom, hodnoty finančných 
ukazovateľov (likvidita a zadlženosť) za predchádzajúce 3 roky na základe údajov 

z účtovnej závierky. 

Váha kritéria 
90% 

 

4.3 Efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov daná mernou 

investičnou náročnosťou 
 
hodnotené výstupy: ukazovatele mernej investičnej náročnosti projektu 
 

želaný výstup: primeranosť investičných nákladov projektu vo vzťahu k 
podmienkam, v ktorých je projekt realizovaný.  
 
hodnotí sa: úroveň ukazovateľov mernej investičnej náročnosti projektu 
vzhľadom na podmienky projektu.  

Váha kritéria 

10% 
 

 

5. Udržateľnosť projektu 
Váha bloku 

20% 

5.1 Udržateľnosť prevádzky  
 

hodnotené výstupy: finančné peňažné toky projektu sumarizujúce zdroje 

financovania, investičné, finančné a prevádzkové výdavky a prevádzkové príjmy 
v každom roku časového horizontu finančnej analýzy projektu 
 
želaný výstup: kumulované peňažné toky projektu musia byť kladné v každom 
roku.  
 

hodnotí sa: použitá metodika výpočtu peňažných tokov, správnosť jej aplikovania 
a jej slovný popis, vierohodnosť a správnosť určenia vstupných údajov, 
udržateľnosť projektu, cash-flow (či je kladný v každom roku prevádzky, krytie 
záporného kumulovaného cash-flow), obnova zariadenia s kratšou dobou životnosti 
(ak je tento výdavok nutný z hľadiska prevádzky projektu; overiť, či je táto 
položka zakalkulovaná v peňažných tokoch projektu), či boli správne určené 

vstupy do výpočtu - ako boli určené prevádzkové náklady a výnosy, či je 
dostatočný slovný popis; porovnanie v rámci odvetvia, posúdenie sociálnej 
únosnosti poplatkov (ak relevantné). 

Váha kritéria 
100% 

 

 


