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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. 2: Ochrana pred povodňami  

 

  

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

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

Váha kritéria 
1,5 

 

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 
0,075 

 

1.3 Prínos projektu k napĺňaniu potrieb cieľových skupín (užívateľov infraštruktúry) 
a tým aj k dosahovaniu cieľov prioritnej osi 2. 

Váha kritéria 
3,75 

 

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

Váha kritéria            
3,75 

 

 

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 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 
 

 
 

2.  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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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 

  
 

 

 


