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Všeobecné východiská 

Výberové kritériá pre projektové zámery veľkých projektov z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých celkové náklady presahujú 50 mil. Eur 

(tzv. „veľké projekty“) a ktoré sú predkladané v rámci Operačného programu Životné 

prostredie, boli vypracované na základe ustanovení  Systému riadenia štrukturálnych 

fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a zákona č. 528/2008 Z. 

z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení 

neskorších predpisov. 

 Tieto výberové kritériá, ako aj zásady ich aplikácie, sú určené pre riadiaci orgán 

Operačného programu Životné prostredie (ďalej len „riadiaci orgán“), pričom riadiaci 

orgán nesmie aplikovať iné výberové kritériá ako tie, ktoré schváli Monitorovací výbor pre 

Operačný program Životné prostredie (ďalej len „monitorovací výbor“). 

  Cieľom výberových kritérií, ako aj zásad ich aplikácie, je zabezpečiť jednotný 

odborný, objektívny a transparentný prístup riadiaceho orgánu pri výbere jednotlivých 

projektových zámerov veľkých projektov (ďalej len „PZ VP“). 

 

   

Výberové kritériá  
 
 

P.č. 
Názov 

výberového 
kritéria 

Popis výberového kritéria Spôsob vyhodnotenia výberového kritéria 

1 Výsledky 
odborného 
hodnotenia 

Súhrnná správa                        
z odborného hodnotenia – 
konečný výstup z odborného 
hodnotenia PZ VP vykonaného 
príslušným odborným 
hodnotiteľom na základe 
hodnotiacich kritérií, ktoré boli 
odborne, objektívne 
a transparentne stanovené pre 
jednotlivé prioritné osi, resp. 
operačné ciele a ich skupiny 
aktivít OP ŽP.  
Súhrnná správa z odborného 
hodnotenia obsahuje zoznam 
všetkých vyhodnotených  PZ 
VP zoradených podľa 
bodového ohodnotenia.                                                                       

Riadiaci orgán pri posudzovaní daného kritéria 
vychádza z písomných podkladov z 
predchádzajúceho  procesu posudzovania, ktorými sú 
pre PZ VP najmä:     

- súhrnná správa z odborného hodnotenia, 
ktorá obsahuje: zoznam všetkých  PZ VP, ktoré 
dosiahli aspoň minimálny stanovený počet bodov 
pre splnenie požiadaviek odborného hodnotenia, 
zoradených podľa bodového ohodnotenia 
a zoznam  PZ VP, ktoré nedosiahli minimálny 
stanovený počet bodov pre splnenie požiadaviek 
odborného hodnotenia, zoradených podľa 
bodového ohodnotenia, 

- hodnotiace hárky odborného hodnotenia  
jednotlivých  PZ VP, 

- odborné hodnotiace posudky. 
 

2 Výška alokácie  Limitovaná výška alokácie na 
daný oznam o predkladaní PZ 
VP. 

Riadiaci orgán pri posudzovaní daného kritéria 
vychádza z výšky alokácie limitovanej na daný 
oznam, pričom výška poskytnutého NFP nesmie 
prekročiť výšku alokácie.  
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Zásady aplikácie jednotlivých výberových kritérií  

1. Riadiaci orgán vykoná výber PZ VP len spomedzi tých PZ VP, ktoré na základe 

výsledkov odborného hodnotenia súčasne vyhoveli všetkým trom nasledovným 

podmienkam:  

a) dosiahli minimálny potrebný počet bodov, ktorý bol stanovený a schválený 

monitorovacím výborom na úrovni 70 % z maximálneho počtu bodov, ktoré je 

možné získať za všetky skupiny hodnotiacich kritérií spolu,  

b) v každej zo skupín hodnotiacich kritérií dosiahli aspoň 50 % z maximálneho 

počtu bodov, ktoré je možné získať na úrovni jednotlivých skupín hodnotiacich 

kritérií, 

c) vyhoveli v každom vylučovacom (eliminačnom) kritériu, t.j. v tomto kritériu 

nedosiahli hodnotenie nula pridelených bodov. 

2. Pre účely výberového procesu sú predkladané PZ VP zoradené podľa výšky 

výsledného bodového hodnotenia získaného v procese odborného hodnotenia 

(od najvyššej hodnoty po najnižšiu) v súlade so schválenou Súhrnnou správou 

z odborného hodnotenia. 

3. Riadiaci orgán  vykoná výber jednotlivých PZ VP na základe týchto výberových 

kritérií: 

a) „Výsledky odborného hodnotenia“ 

b) „Výška alokácie“ 

4. Riadiaci orgán aplikuje výberové kritérium „Výsledky odborného hodnotenia“ 

nasledovným spôsobom:  

Riadiaci orgán pri výbere jednotlivých PZ VP posúdi výsledky odborného 

hodnotenia na základe podkladov, ktorými sú: 

a) Súhrnná správa z odborného hodnotenia, ktorá obsahuje zoznam všetkých 

vyhodnotených PZ VP zoradených podľa bodového ohodnotenia. 

b) Hodnotiace hárky odborného hodnotenia jednotlivých PZ VP. 

c) Odborné hodnotiace posudky. 

 

5. Riadiaci orgán aplikuje výberové kritérium „Výška alokácie“ nasledovným 

spôsobom: 

Výška alokácie limitovaná na daný oznam sa použije ako základné meradlo 

na vytvorenie „pomyselnej čiary“, ktorou sa zoznam PZ VP, predkladaných 

na výber a zoradených podľa výšky bodového hodnotenia získaného v odbornom 

hodnotení, rozdelí na dve časti.  

V prvej časti (teda nad „pomyselnou čiarou“) budú PZ VP, pri ktorých súčet ich 

predpokladaných NFP neprekračuje výšku alokácie limitovanú na daný oznam 

a v druhej časti (teda pod „pomyselnou čiarou“) budú PZ VP, pri ktorých by 

zarátanie ich odporúčaného NFP do celkového súčtu už spôsobilo prekročenie 

alokácie limitovanej na daný oznam.  

 

6. V prípade projektov s rovnakým počtom bodov na hranici financovania sa projekt 

vyberie na základe výsledkov odborného hodnotenia podľa kľúčových kritérií 

postupne najskôr podľa skupiny kritérií Vhodnosť a účelnosť projektu, ak stále 

bude počet rovnaký, potom podľa skupiny kritérií Spôsob realizácie projektu 

a napokon podľa skupiny kritérií Administratívna, odborná a technická kapacita 

žiadateľa.  
 

 


