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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 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 tvorený 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.  

Pri hodnotiacom kritériu, ktoré pojednáva o tom, 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 kritériá schvaľuje Monitorovací výbor pre Operačný program Životné 

prostredie (ďalej len „monitorovací výbor“). 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 Operačného 

programu Životné prostredie.  

 

Kritériá odborného hodnotenia sa vo všeobecnosti delia na skupiny: 

Environmentálno – technické kritériá: 

1. Vhodnosť a účelnosť projektu 

2. Spôsob realizácie projektu 

3. Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa 

Ekonomické kritériá: 

4. Rozpočet a nákladová efektívnosť projektu 

5. Udržateľnosť projektu 
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Environmentálno – technické kritériá 

Prioritná os č. 1: Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd  

Operačný cieľ č. 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd 
v zmysle záväzkov SR voči EÚ (investičné aktivity) 
  

1. Vhodnosť a účelnosť projektu 
max. 35 bodov  

min. 17,5 
bodov  

1.1 Previazanosť navrhovaných aktivít projektu s jeho ukazovateľmi, cieľmi 
a očakávanými výsledkami. 

Váha kritéria 
1,575 

 

1.2 Súlad so strategickými dokumentmi a právnymi predpismi v oblasti vodného  

hospodárstva najmä v nadväznosti na záväzky SR vyplývajúce z prechodných 
období dohodnutých pre implementáciu právnych predpisov v tejto oblasti. 

Váha kritéria 

0,0875 
 

1.3 Prínos projektu k napĺňaniu potrieb cieľových skupín (užívateľov infraštruktúry) 

a tým aj k dosahovaniu operačného cieľa 1.2. 

Váha kritéria 
5,25 

 

1.4 Zohľadnenie potrieb a podmienok územia (zvýšenie %-tuálnej napojenosti 
obyvateľov dotknutej oblasti na verejnú kanalizáciu, zvýšenie podielu čistených 
komunálnych odpadových vôd, zvýšenie kvality vyčistenej vody, zlepšenie kvality 
vody v recipiente,  ochrana vodných zdrojov). 

Váha kritéria 
1,575 

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

0,0875 

1.6 Pozitívny vplyv projektu na horizontálnu prioritu marginalizované rómske 
komunity. 

Váha kritéria 
0,0875 

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

0,0875 

 

2. Spôsob realizácie projektu   
max. 20 bodov 
min. 10 bodov 

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

Váha kritéria 
1 

2.2 Uskutočniteľnosť jednotlivých plánovaných aktivít. 
Váha kritéria 

1 

2.3  Úroveň technického riešenia - odborný hodnotiteľ pri posudzovaní projektu 
vrátane projektovej dokumentácie hodnotí  projektový zámer, kvalitu projektu, 
úroveň a vhodnosť vybraného technického riešenia, napr. vybraný materiál, 
technológia čistenia odpadových vôd, nakladanie s čistiarenskými kalmi, systém 
odvádzania odpadových vôd, atď... 

Váha kritéria 
            3 

 

 

Operačný cieľ č. 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia 
stavu povrchových vôd a podzemných vôd 

Aktivity: Monitorovanie a hodnotenie stavu povrchových/podzemných vôd 

  v zmysle požiadaviek EÚ 

  Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích objektov  
 

1. Vhodnosť a účelnosť projektu 
max. 35 bodov 

min. 17,5 

bodov 

1.1 Previazanosť navrhovaných aktivít projektu s jeho ukazovateľmi, cieľmi 
a očakávanými výsledkami. 

Váha kritéria 
3,2375 

1.2 Súlad so Smernicou 2000/60/ES, zákonom č. 364/2004 Z. z. a ostatnými 

súvisiacimi legislatívnymi predpismi a so schváleným Programom monitorovania 
stavu vôd. 

Váha kritéria 

0,0875 

1.3  Prínos projektu k potrebám cieľových skupín (užívateľov infraštruktúry) a tým Váha kritéria 
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aj k dosiahnutiu operačného cieľa. 5,25 

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

0,0875 

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

0,0875 

 

2. Spôsob realizácie projektu   
max. 20 bodov 
min. 10 bodov 

2.1 Jednoznačný popis plánovaných aktivít s uvedením termínov ich plnenia.  

 

Váha kritéria 
1 

2.2 Uskutočniteľnosť jednotlivých plánovaných aktivít. 
Váha kritéria  

1 

2.3 Popis metód riešenia plánovaných aktivít s odvolaním sa na príslušné technické 
normy a iné relevantné metodické dokumenty. 

Váha kritéria 
1,5 

2.4 Definícia indikátorov splnenia a výstupov z jednotlivých aktivít. 
Váha kritéria 

1,5 
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Prioritná os č. 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých 
vplyvov zmeny klímy 
 

Operačný cieľ č. 3.1 Ochrana ovzdušia  

I. skupina: A. Projekty zamerané na znižovanie emisií znečisťujúcich látok 

zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorými sa dosiahnu nižšie 

hodnoty emisií než sú požadované platnými právnymi predpismi (vrátane 

príslušných systémov monitorovania) alebo sa dosiahnu sprísnené požiadavky 

podľa nových predpisov a strategických dokumentov EÚ (investičné aktivity), 

najmä: 

o inštalovanie a modernizácia odlučovacích technológií, alebo koncových 

technológií (napr. DESOX, odprašovacie zariadenia, zakapotovanie technológie 

príp. dopravných pásov) a inštalácia BAT technológií (napr. zmena princípu 

technológie výroby, ktorej výsledkom je zníženie emisií, zmena surovinovej 

základne, vybudovanie zavlažovacích systémov haldových materiálov a 

troskovej jamy); 

o zmena palivovej základne na environmentálne prijateľnejšie palivo (v danom 

prípade okrem obnoviteľných zdrojov energie); 

o opatrenia investičného charakteru pre spaľovacie zariadenia za účelom 

zosúladenia s požiadavkami BAT podľa smernice o priemyselných emisiách 

(napr. DESOX,DENOX); 

o opatrenia investičného charakteru určené v integrovanom povolení v spaľovacích 

energetických zariadeniach s menovitým tepelným príkonom od 20 MW do 50 

MW za účelom zosúladenia zdroja so smernicou č. 1/2008/ES o IPKZ (plán 

v tematickej stratégii kvality ovzdušia); 

o rekonštrukcia existujúcich spaľovní odpadov v zdravotníckych zariadeniach nad 

rámec smernice č. 2000/76/ES vrátane príslušných systémov automatizovaného 

monitorovania; 

o likvidácia kotolne a napojenie sa na centrálny zdroj tepla. 

 

1. Vhodnosť a účelnosť projektu      
max. 30 bodov 
min. 15 bodov 

1.1  Previazanosť navrhovaných aktivít s jeho ukazovateľmi, cieľmi a očakávanými 
výsledkami. Hodnotí sa, či projekt realizáciou svojich aktivít dosiahne cieľové 
hodnoty sledovaných merateľných ukazovateľov. 

Váha kritéria  
1,8 

1.2 Súlad so strategickými dokumentmi a právnymi predpismi  v oblasti ochrany 
ovzdušia najmä v nadväznosti na záväzky SR vyplývajúce z  pripravovaných 
smerníc EÚ a strategických dokumentov EÚ a SR. 

Váha kritéria 
0,075 

1.3  Prínos projektu k napĺňaniu potrieb cieľových skupín (užívateľov infraštruktúry) 

a tým aj k dosahovaniu operačného cieľa 3.1. 

Váha kritéria 

3,75 

1.4 Zohľadnenie potrieb a podmienok územia.  
Váha kritéria 

1,725 

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

0,075 

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

        0,075 

 

2. Spôsob realizácie projektu   
max. 25 bodov 
min. 12,5 boda 

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

Váha kritéria 
1,25 

2.2 Uskutočniteľnosť jednotlivých plánovaných aktivít. 
 

Váha kritéria 
1,25 

2.3 Úroveň technického riešenia vo vzťahu k zníženiu ročných emisií 
znečisťujúcich látok (pre ostatné znečisťujúce látky okrem prchavých organických 

látok prepočítané na referenčné tony SO2). 

Váha kritéria 
3,125 

2.4 Úroveň technického riešenia vo vzťahu k zníženiu ostatných znečisťujúcich 
látok okrem prchavých organických látok. 

Z hľadiska porovnania s BAT – porovnanie úrovne technického riešenia z hľadiska 
rešpektovania princípu prevencie znečistenia a efektívnosti zariadenia pre 

Váha kritéria 
0,625 
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dosiahnutie emisných limitov, všeobecných podmienok prevádzkovania, 

technických požiadaviek ...). Od navrhovaného technického riešenia závisí 
znižovanie emisnej veličiny oproti určenému emisného limitu – aspoň jedna 
znečisťujúca látka musí vykazovať zníženie a zároveň žiadna iná nesmie 

vykazovať zvýšenie (znečisťujúce látky sa vykážu podľa platnej legislatívy určenej 
pre konkrétny zdroj znečisťovania, jeho časť, alebo zariadenia) – mg/m3. 

 
 

Operačný cieľ č. 3.1 Ochrana ovzdušia  
 

II. skupina: Zníženie emisií znečisťujúcich látok z verejnej dopravy  prioritne 

v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia (investičné aktivity): 

A. plynofikácia autobusov (ich náhradou alebo úpravou) verejnej mestskej aj 

medzimestskej dopravy s budovaním CNG čerpacích staníc v prípade potreby 

B. náhrada autobusovej verejnej dopravy trolejbusovou dopravou vrátane 

duobusov (trolejbusov s pomocným dieselovým pohonom) 

C. náhrada autobusovej dopravy električkovou dopravou 

 

1. Vhodnosť a účelnosť projektu      
max. 30 bodov 
min. 15 bodov 

1.1  Previazanosť navrhovaných aktivít s ukazovateľmi, cieľmi a očakávanými 
výsledkami. Hodnotí sa, či projekt realizáciou svojich aktivít dosiahne cieľové 
hodnoty sledovaných merateľných ukazovateľov. 

Váha kritéria   
          1,8 

1.2 Súlad so strategickými dokumentmi a právnymi predpismi  v oblasti ochrany 
ovzdušia najmä v nadväznosti na záväzky SR vyplývajúce z  pripravovaných 
smerníc EÚ a strategických dokumentov EÚ a SR. 

Váha kritéria 
0,075 

1.3  Prínos projektu k napĺňaniu potrieb cieľových skupín (užívateľov infraštruktúry) 

a tým aj k dosahovaniu operačného cieľa 3.1. 

Váha kritéria 

3,75 

1.4 Zohľadnenie potrieb a podmienok územia (počet obyvateľov v dotknutých 
územiach). 

Váha kritéria 
1,725 

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

0,075 

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

0,075 

 

 

2. Spôsob realizácie projektu   

max.25 bodov 

min. 12,5 boda  

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

Váha kritéria 
1,25 

2.2 Uskutočniteľnosť jednotlivých plánovaných aktivít. 
Váha kritéria 

1,25 

2.3 Úroveň technického riešenia vo vzťahu k znižovaniu prašnosti/emisií prípadne 
imisií znečisťujúcej látky. 

Váha kritéria 
1,875 

2.4 Úroveň technického riešenia vo vzťahu k znižovaniu emisií z verejnej 
dopravy. Spôsob realizácie projektu má súvislosť so sledovaným ukazovateľom 
„počet zmodernizovaných, prípadne nahradených autobusov“. 

Váha kritéria  

1,875 
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Operačný cieľ č. 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy 
vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie  
 

I. skupina (technológie): znižovanie emisií skleníkových plynov spolu 

so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla, vrátane 

zmeny palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania 

obnoviteľných zdrojov (investičné aktivity) 

 

1. Vhodnosť a účelnosť  projektu 
 

max.  
30 bodov 

min. 15 bodov 

1.1  Previazanosť navrhovaných aktivít s jeho ukazovateľmi, cieľmi a očakávanými 
výsledkami. Hodnotí sa, či projekt realizáciou svojich aktivít dosiahne cieľové 

hodnoty sledovaných merateľných ukazovateľov. 

Váha kritéria   
2,775   

1.2 Súlad so strategickými dokumentmi a právnymi predpismi  v oblasti zmeny 
klímy v nadväznosti na medzinárodné záväzky SR vyplývajúce z Rámcového 
dohovoru OSN o zmene klímy a Kjótskeho protokolu a smerníc a strategických 
dokumentov EÚ a SR. 

Váha kritéria 
0,075 

1.3   Prínos projektu k potrebám cieľových skupín (užívateľov infraštruktúry) a tým 
aj k dosiahnutiu cieľov operačného cieľa 3.2. 

Váha kritéria 
4,5 

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

0,075 

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

0,075 

 

2. Spôsob realizácie projektu   
max. 25 bodov 
min. 12,5 boda  

2.1 Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť výstavby na existujúcu 

environmentálnu infraštruktúru.  

Váha kritéria 

0,625 

2.2 Uskutočniteľnosť jednotlivých plánovaných aktivít. 
 

Váha kritéria 
0,625 

2.3 Úroveň technického riešenia vo vzťahu k zníženiu emisií znečisťujúcich látok 

prepočítanému na referenčné tony (vrátane organických látok). 

Váha kritéria 

0,9375 

2.4 Úroveň technického riešenia vo vzťahu k celkovému zníženiu emisií skleníkových plynov 

prepočítanému na tony ekvivalentu CO2 cez GWP. 

Váha kritéria 

2,8125 

2.5 Porovnanie úrovne technického riešenia z hľadiska rešpektovania princípu prevencie 

znečistenia a efektívnosti zariadenia pre dosiahnutie limitných hodnôt. 

Váha kritéria 
1,25 
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Prioritná os č. 4 Odpadové hospodárstvo 
 

Operačný cieľ č. 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 
 
Kritériá odborného hodnotenia sú relevantné pre všetky aktivity operačného 

cieľa s výnimkou neinvestičných aktivít 
 

1. Vhodnosť a účelnosť projektu 
max. 30 bodov 
min. 15 bodov  

1.1  Previazanosť navrhovaných aktivít s jeho ukazovateľmi, cieľmi a očakávanými 
výsledkami. Hodnotí sa, či projekt realizáciou svojich aktivít dosiahne cieľové 

hodnoty sledovaných merateľných ukazovateľov. 

Váha kritéria 
1,95 

1.2 Súlad s právnymi predpismi, súlad so strategickými dokumentmi 
a s dokumentmi regionálneho charakteru v oblasti odpadového hospodárstva.   

Váha kritéria 
0,075 

1.3  Plnenie legislatívnych a koncepčných požiadaviek na úseku odpadového 

hospodárstva. 

Váha kritéria 

1,5 

1.4  Prínos projektu k napĺňaniu potrieb cieľových skupín (užívateľov infraštruktúry) 
a tým aj k dosiahnutiu cieľov stanovených v koncepčných dokumentoch (Program 
odpadového hospodárstva SR a Program odpadového hospodárstva príslušného 
kraja). 

Váha kritéria 
3,75 

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

0,075 

1.6 Pozitívny vplyv projektu na horizontálnu prioritu marginalizované rómske 
komunity. 

Váha kritéria 
0,075 

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

0,075 

 

2. Spôsob realizácie projektu 
max. 25 bodov 
min. 12,5 boda 

2.1 Funkčnosť a etapizácia projektu a jeho nadväznosť na existujúcu infraštruktúru 
a reálnosť zhodnotenia vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov. 

Váha kritéria 
1,25 

2.2  Uskutočniteľnosť jednotlivých plánovaných aktivít. 
Váha kritéria 

1,25 

2.3  Úroveň technického riešenia. Váha kritéria 
3,75 

 

 
Operačný cieľ č. 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov 
 

Kritériá odborného hodnotenia sú relevantné pre všetky aktivity operačného 

cieľa s výnimkou neinvestičných aktivít 
 

1. Vhodnosť a účelnosť projektu 
max. 30 bodov 

min. 15 bodov 

1.1 Previazanosť navrhovaných aktivít s cieľmi a očakávanými výsledkami. Hodnotí 
sa, či projekt realizáciou svojich aktivít dosiahne cieľové hodnoty sledovaných 
merateľných ukazovateľov. 

Váha kritéria 
2,7 

1.2 Súlad s právnymi predpismi, súlad so strategickými dokumentmi 
a s dokumentmi regionálneho charakteru v oblasti odpadového hospodárstva.   

Váha kritéria 
0,075 

1.3 Prínos projektu k napĺňaniu potrieb cieľových skupín (užívateľov infraštruktúry) 
a tým aj k dosiahnutiu cieľov stanovených v koncepčných dokumentoch (Program 
odpadového hospodárstva SR a Program odpadového hospodárstva príslušného 
kraja). 

Váha kritéria 
4,5 

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

0,075 

1.5 Pozitívny vplyv projektu na horizontálnu prioritu marginalizované rómske 
komunity. 

Váha kritéria 
0,075 

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

0,075 
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2. Spôsob realizácie projektu 
max. 25 bodov 

min. 12,5 boda  

2.1 Zabezpečenie funkčnosti zariadenia, väzba na existujúce kapacity (vrátane 

zohľadnenia zdrojov odpadov na úrovni národnej, regionálnej alebo miestnej). 

Váha kritéria  

1,25 

2.2  Uskutočniteľnosť jednotlivých plánovaných aktivít. 
Váha kritéria 

1,25 

2.3  Úroveň technického riešenia. Váha kritéria 

3,75 

 
 

Operačný cieľ č. 4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom 
priaznivým pre životné prostredie (investičné aktivity) 
 

1. Vhodnosť a účelnosť projektu 
max. 30 bodov 
min. 15 bodov 

1.1 Previazanosť navrhovaných aktivít s ukazovateľmi, cieľmi a očakávanými 
výsledkami. Hodnotí sa, či projekt realizáciou svojich aktivít dosiahne cieľové 
hodnoty sledovaných merateľných ukazovateľov.   

Váha kritéria 
2,775 

1.2 Súlad s právnymi predpismi, súlad so strategickými dokumentmi 

a s dokumentmi regionálneho charakteru v oblasti odpadového hospodárstva. 

Váha kritéria 

0,075 

1.3 Prínos projektu k napĺňaniu potrieb cieľových skupín (užívateľov infraštruktúry) 
a tým aj k dosiahnutiu cieľov stanovených v koncepčných dokumentoch (Program 
odpadového hospodárstva SR a Program odpadového hospodárstva príslušného 
kraja).  

Váha kritéria 
4,5 

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

0,075 

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

0,075 

 

2. Spôsob realizácie projektu 
max. 25 bodov 
min. 12,5 boda 

2.1 Zabezpečenie funkčnosti zariadenia, väzba na existujúce kapacity (vrátane 
zohľadnenia zdrojov odpadov na úrovni národnej, regionálnej alebo miestnej). 

Váha kritéria  
1,25 

2.2 Uskutočniteľnosť jednotlivých plánovaných aktivít.  
Váha kritéria 

1,25 

2.3  Úroveň technického riešenia. Váha kritéria 
3,75 

 
 

Operačný cieľ č. 4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom 
priaznivým pre životné prostredie (neinvestičné aktivity) 
 

1. Vhodnosť a účelnosť projektu 
max. 30 bodov 

min. 15 bodov 

1.1 Súlad s právnymi predpismi a so strategickými dokumentmi v oblasti 
odpadového hospodárstva na medzinárodnej a národnej úrovni (smernice EÚ, 
národná legislatíva, záväzky SR voči EÚ, POH SR a pod.). 

Váha kritéria 
2,175 

1.2 Prínos projektu k dosiahnutiu cieľov stanovených v strategických koncepčných 
dokumentoch na medzinárodnej a národnej úrovni (POH SR a iné koncepčné 
dokumenty týkajúce sa oblasti odpadového hospodárstva). Hodnotí sa, ako svojou 
výškou stanovené hodnoty sledovaných merateľných ukazovateľov prispejú k 
naplneniu operačného cieľa. 

Váha kritéria 
2,7 

1.3 Previazanosť navrhovaných aktivít s cieľmi a očakávanými výsledkami. Hodnotí 

sa, či projekt realizáciou svojich aktivít dosiahne cieľové hodnoty sledovaných 
merateľných ukazovateľov. 

Váha kritéria 

2,475 

1.4 Pozitívny vplyv projektu na horizontálnu prioritu trvalo udržateľný rozvoj. Váha kritéria 
0,075 

1.5 Pozitívny vplyv projektu na horizontálnu prioritu rovnosť príležitostí. Váha kritéria 
0,075 
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2. Spôsob realizácie projektu 
max. 25 bodov 

min. 12,5 boda 

2.1 Úroveň spracovania projektu. Váha kritéria  

1,875 

2.2 Zabezpečenie požiadaviek dát pre spracovanie, monitorovanie, inventarizácie, 
analýzy, štúdie, plány, projekcie a informačné kampane. 

Váha kritéria 
2,1875 

2.3 Úroveň technického riešenia projektu. Váha kritéria 

2,1875 

 
 

Operačný cieľ č. 4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží 
vrátane ich odstraňovania 
 

Kritériá odborného hodnotenia sú relevantné pre všetky investičné aktivity 

operačného cieľa (okrem III. skupiny: A dobudovanie Informačného systému 

environmentálnych záťaží ako súčasti informačného systému verejnej správy) 
 

1. Vhodnosť a účelnosť projektu      
max. 30 bodov 
min. 15 bodov 

1.1 Previazanosť navrhovaných aktivít s ukazovateľmi, cieľmi a očakávanými 
výsledkami. Hodnotí sa, či projekt realizáciou svojich aktivít dosiahne cieľové 
hodnoty sledovaných merateľných ukazovateľov. 

Váha kritéria 
1,5 

1.2 Súlad so strategickými dokumentmi a právnymi predpismi v oblasti 
environmentálnych záťaží najmä v nadväznosti na záväzky SR vyplývajúce 
z prechodných období dohodnutých pre implementáciu právnych predpisov v tejto 
oblasti.  

Váha kritéria  
0,075 

1.3 Prínos projektu k dosiahnutiu cieľov stanovených v koncepčných 
a strategických dokumentoch pre oblasť environmentálnych záťaží. Hodnotí sa, ako 
svojou výškou stanovené hodnoty sledovaných merateľných ukazovateľov prispejú 

k naplneniu operačného cieľa.  

Váha kritéria  
3,75 

1.4 Zohľadnenie potrieb a podmienok územia  
(Environmentálna situácia – miera naliehavosti riešenia projektu stanovená na 

základe prioritizácie environmentálnych záťaží,  analýzy rizika, zaťaženosti územia 
a potrieb spoločnosti)  

Váha kritéria 
2,025 

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

0,075 

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

0,075 

 

2. Spôsob realizácie projektu   
max.  

25 bodov  
min. 12,5 boda 

2.1 Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia, väzba na existujúce kapacity 

(Zabezpečenie postupnosti - prieskum, sanácia, monitoring)  

Váha kritéria 

1,25 

2.2 Uskutočniteľnosť jednotlivých plánovaných aktivít  
(Napr. adekvátnosť výberu prieskumných a monitorovacích metód, adekvátnosť 
výberu sanačnej metódy vo vzťahu k analýze rizika a štúdii uskutočniteľnosti 
sanácie) 

Váha kritéria 
1,25 

2.3 Úroveň technického riešenia  

Prieskum, monitoring, sanácia environmentálnej záťaže (totálne odstránenie, 
izolácia znečistenia, zníženie koncentrácie znečistenia, účinnosť sanačnej metódy, 
celkové zníženie rizikovosti environmentálnej záťaže)  

Váha kritéria 

3,75 
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Hodnotiace kritériá v rámci Administratívnej, odbornej 
a technickej kapacity žiadateľa pre všetky prioritné osi OP ŽP  

 

3. Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa 
max. 5 bodov 
min. 2,5 boda  

3.1  Administratívna a technická kapacita žiadateľa. Váha kritéria 
0,625 

3.2 Odborná kapacita žiadateľa. Váha kritéria 
0,625 
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Ekonomické kritériá – pre investičné aktivity 
 

Finančné kritériá, udržateľnosť prevádzky projektu, finančná 

situácia žiadateľa 
  

1. Verejný sektor, projekty generujúce príjmy  

 

4. Rozpočet a nákladová efektívnosť projektu 
max. 15 bodov 
min. 7,5 boda 

4.1 Zdroje spolufinancovania Váha kritéria 
0,375 

 

4.2  Hospodárnosť a efektívnosť výdavkov projektu Váha kritéria 
2,25 

 

4.3  Výpočet medzery vo financovaní 

 

Váha kritéria 
1,125 

 

 

5. Udržateľnosť projektu 
max. 25 bodov 
min. 12,5 boda 

5.1 Udržateľnosť prevádzky  
 
(finančná analýza projektu) 

 

Váha kritéria 
5 
 

5.2 Finančná charakteristika žiadateľa 

 

 

Váha kritéria 

0,625 
 

5.3 Inštitucionálna udržateľnosť projektu 

 
 

Váha kritéria 
0,625 

 

 

2. Verejný sektor, projekty negenerujúce príjmy 
 

4. Rozpočet a nákladová efektívnosť projektu 
max. 15 bodov 
min. 7,5 boda  

4.1 Zdroje spolufinancovania  
 
 

Váha kritéria 
0,375 

 

4.2 Hospodárnosť a efektívnosť výdavkov projektu Váha kritéria 
3,375 

 

 

5. Udržateľnosť projektu  
max. 25 bodov 
min. 12,5 boda  

5.1 Udržateľnosť prevádzky  
  

(finančná analýza projektu) 

 

Váha kritéria 
5 
 

5.2 Finančná charakteristika žiadateľa 

 
 

Váha kritéria 
0,625 

 

5.3 Inštitucionálna udržateľnosť projektu 

 
 

Váha kritéria 
0,625 
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3. Súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci, projekty generujúce 
príjmy 

  

4. Rozpočet a nákladová efektívnosť projektu 
max. 15 bodov 

min. 7,5 boda  

4.1 Zdroje spolufinancovania  
 
 

Váha kritéria 
0,375 

 

4.2 Hospodárnosť a efektívnosť výdavkov projektu Váha kritéria 

2,25 
 

4.3  Výpočet medzery vo financovaní 

 

Váha kritéria 
1,125 

 

 

5. Udržateľnosť projektu 
max. 25 bodov 
min. 12,5 boda  

5.1 Udržateľnosť prevádzky  

 
(finančná analýza projektu) 

 

Váha kritéria 

3,75 
 

5.2 Finančná charakteristika žiadateľa 
 

 

Váha kritéria 
1,875 

 

5.3 Inštitucionálna udržateľnosť projektu 

 
 

Váha kritéria 
0,625 

 

 

4.  Súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci, projekty negenerujúce 

príjmy 
  

4. Rozpočet a nákladová efektívnosť projektu 
max. 15 bodov 
min. 7,5 boda  

4.1 Zdroje spolufinancovania  
 

 

Váha kritéria 
0,375 

 

4.2  Hospodárnosť a efektívnosť výdavkov projektu Váha kritéria 
3,375 

 

 

5. Udržateľnosť projektu 
max. 25 bodov 
min. 12,5 boda  

5.1 Udržateľnosť prevádzky  
 

(finančná analýza projektu) 

 
 

Váha kritéria 
3,75 

  

5.2 Finančná charakteristika žiadateľa 
 

 

Váha kritéria 
1,875 

  

5.3 Inštitucionálna udržateľnosť projektu 

 
 

Váha kritéria 
0,625 
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5. Projekty súkromného sektora pod schémou štátnej pomoci 

 

4. Rozpočet a nákladová efektívnosť projektu 
max. 15 bodov 
min. 7,5 boda  

4.1 Zdroje spolufinancovania  

 
 

Váha kritéria 

0,375 
 

4.2  Hospodárnosť a efektívnosť výdavkov projektu 

 

Váha kritéria 
3,375 

 

  

5. Udržateľnosť projektu 
max. 25 bodov 
min. 12,5 boda  

5.1 Udržateľnosť prevádzky  

 

(finančná analýza projektu) 

 

Váha kritéria 

3,75 

  

5.2 Finančná charakteristika žiadateľa 
 

 

Váha kritéria 
1,875 

 

5.3 Inštitucionálna udržateľnosť projektu 

 

Váha kritéria 
0,625 
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Ekonomické kritériá – pre neinvestičné aktivity 
 

Finančné kritériá, finančná situácia žiadateľa 
 

 
1. Projekty verejného sektora  
 

4. Rozpočet a nákladová efektívnosť projektu 
max. 15 bodov 
min. 7,5 boda 

4.1 Zdroje spolufinancovania  
 

 

Váha kritéria 
0,375 

 

4.2 Hospodárnosť a efektívnosť výdavkov projektu 
 

 

Váha kritéria 
3,375 

  

5. Udržateľnosť projektu 
max. 25 bodov 
min. 12,5 boda  

5.1 Udržateľnosť výsledkov realizácie projektu  
 
  

Váha kritéria 
6,25 

  

 

 

2. Projekty súkromného sektora   
 

4. Rozpočet a nákladová efektívnosť projektu 
max. 15 bodov 
min. 7,5 boda 

4.1 Zdroje spolufinancovania  

 

 

Váha kritéria 

0,375 

 

4.2 Hospodárnosť a efektívnosť výdavkov projektu  
 
 

Váha kritéria 
3,375 

 

  

5. Udržateľnosť projektu 
max. 25 bodov 
min. 12,5 boda 

5.1 Udržateľnosť výsledkov realizácie projektu  
 
  

Váha kritéria 
4,375 

  

5.2 Finančná charakteristika žiadateľa 
 

 

Váha kritéria 
1,875 

  
 

 

 


