
Príloha č. 4 k Výzve

1. Sú výdavky projektu vecne oprávnené a účelné?
* 

Poznámka: Posudzuje sa súlad, či žiadané výdavky 

projektu spĺňajú všetky podmienky oprávnenosti (vecná 

oprávnenosť a účelnosť výdavkov, hospodárnosť a 

efektívnosť výdavkov, územná oprávnenosť výdavkov, 

časová oprávnenosť výdavkov a pod.). Ak výdavky 

nespĺňajú podmienky oprávnenosti, člen komisie je povinný 

vykonať adekvátne zníženie žiadaných celkových 

oprávnených výdavkov projektu a v nadväznosti na to aj 

zníženie požadovanej dotácie. Ak požadovaná dotácia 

klesne pod minimálnu výšku, projekt nesplnil predmetnú 

podmienku poskytnutia dotácie.

1. Územný alebo cezhraničný vplyv 0-25 0

1.1 Prínos pre dané územie (napr. pre obyvateľov obce 

alebo okresu; hospodársky alebo sociálny rozvoj a pod.)?
0-10

1.2 Využteľnosť miestnym obyvateľstvom (posudzuje sa 

miera využiteľnosti miestnym obyvateľstvom, napr. počet 

miestnych obyvateľov využívajúcich danú infraštruktúru)

0-10

1.3  Súlad so stratégiami (národnými, regionálnymi a pod.)?

Poznámka: Posudzuje sa súlad so schváleným programom 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 

(PHRSR) k dátumu predloženia žiadosti.

0-5

2. Uskutočniteľnosť 0-55 0

2.1 Ako žiadateľ zhodnotil východiskovú situáciu vo svojej 

žiadosti?

Poznámka: Posudzuje sa zdôvodnenie potrebnosti aktivít 

na podporu ktorých sa žiada dotácia; aj z pohľadu 

dostupnosti/nedostupnosti a dostatočnosti/nedostatočnosti 

v regióne, v ktorom žiadateľ aktivity realizuje.

0-5

2.2 Do akej miery sú aktivity projektu previazané na 

dosiahnutie cieľov?

Poznámka: Posudzuje sa vnútorná logika projektu, t. j. či 

sú aktivity projektu zvolené na základe východiskovej 

situácie, či sú zrozumiteľne definované a či zabezpečujú 

dosiahnutie plánovaných cieľov projektu.

0-5

Hodnotiaci formulár člena odbornej hodnotiacej komisie 

k žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov 

*
V prípade výroku "Nie" pri "Vylučujúce hodnotiace kritérium" je žiadosť vylúčená z hodnotiaceho procesu a hodnotiteľ žiadosti neprideľuje body v rámci ďalších hodnotiacich 

kritérií.

Číslo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie:

Poradové číslo projektu:

17004/2022/OSMRR

Vylučujúce hodnotiace kritérium
Výrok Odôvodnenie hodnotenia

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov žiadateľa:

Názov projektu:

Odôvodnenie hodnoteniaHodnotiace kritérium
Rozpätie 

bodového 

Pridelené 

body
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2.3 Je postup realizácie projektu jasne definovaný?

Poznámka: Posudzuje sa, či je jasne zadefinovaný účel, na 

ktorý sa žiada dotácia, či sú aktivity a činnosti jednoznačne 

popísané, či je logicky spracovaný harmonogram aktivít a 

činností, či je časový harmonogram previazaný na ciele.

0-5

2.4 Sú cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov 

stanovené hospodárne, efektívne a účelne?

Poznámka: Posudzuje sa, do akej miery sú merateľné 

ukazovatele stanovené žiadateľom v rámci prílohy 1.1 

Popis projektu hospodárne, efektívne a účelne s ohľadom 

na typ predloženého projektu.

0-15

2.5 Sú navrhované výdavky potrebné na realizáciu 

projektu?

Poznámka: Posudzuje sa, do akej miery sú navrhované 

výdavky reálne a nevyhnutné na realizáciu aktivity 

projektu, t.j. ich účelnosť a celková efektívnosť zvolených 

činností na realizáciu oprávnenej aktivity. Zároveň sa 

posudzuje prehľadnosť rozpočtu, podrobný popis výdavkov 

a ich zdôvodnenie v rámci všetkých uvedených 

rozpočtových položiek. V prípade identifikácie 

neoprávnených výdavkov projektu (napr. z titulu 

neúčelnosti) odborný hodnotiteľ v procese odborného 

hodnotenia adekvátne upraví výšku celkových oprávnených 

výdavkov projektu a výšku požadovanej dotácie, čo uvedie 

v závere hodnotiaceho formulára v časti Výsledok 

hodnotenia.

0-5

2.6 Sú navrhované výdavky primerané, hospodárne a 

efektívne? 

Poznámka: Posudzuje sa, či navrhnuté výdavky projektu 

spĺňajú podmienku hospodárnosti a efektívnosti vzhľadom 

k stanoveným cieľom a očakávaným výstupom projektu a či 

zodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase. 

Uvedené sa overuje prostredníctvom napr. zrealizovaného 

verejného obstarávania, vykonaného prieskumu trhu alebo 

ďalších nástrojov na overenie hospodárnosti a efektívnosti 

výdavkov. V prípade identifikácie neoprávnených výdavkov 

projektu (napr. z titulu nehospodárnosti) odborný 

hodnotiteľ v procese odborného hodnotenia adekvátne 

upraví výšku celkových oprávnených výdavkov projektu a 

výšku požadovanej dotácie, čo uvedie v závere 

hodnotiaceho formulára v časti Výsledok hodnotenia.

0-20

3. Udržateľnosť 0-20 0

3.1 Do akej miery budú výsledky projektu udržateľné 

a/alebo využiteľné po skončení realizácie projektu?

Poznámka:  Posudzuje sa udržateľnosť výstupov z hľadiska 

aktivít a činností žiadateľa, t.j. skúseností žiadateľa, 

zamerania jeho činnosti a pod.

s ohľadom na počet naplánovaných vzdelávacích aktivít 

(odborné prednášky, workshopy) s vysokými školami, s 

mimovládnymi organizáciami a podnikateľským sektorom.

0-10
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3.2 Prispieva projekt k zvýšeniu konkurencieschopnosti 

alebo občianskej vybavenosti obce/okresu/kraja a k 

zvýšeniu kvality života obyvateľov?

Poznámka: Posudzuje sa, akým spôsobom budú aktivity a 

činnosti, resp. ich výstupy po ich ukončení využívané pre 

potreby cieľovej skupiny.

0-10

Počet pridelených bodov členom komisie 0- 100 0

Žiadosť sa odporúča podporiť 

Žiadosť sa odporúča podporiť so zmenou alebo úpravou 

pôvodného rozpočtu projektu

Celkové oprávnené výdavky

Výška uvedená v žiadosti ..................... EUR

Výška po hodnotení ............................. EUR

Dotácia

Výška uvedená v žiadosti ................. EUR

Výška po hodnotení ............................. EUR

Poradové číslo výdavku podľa Prílohy č. 1.2 Rozpočet 

projektu ....................

Úprava o sumu ..................... EUR

Poznámky: 

Miesto a dátum hodnotenia:

Meno a podpis hodnotiteľa:

Komentár:

Vyberte zo zoznamu

Vyberte zo zoznamu

VÝSLEDOK HODNOTENIA
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