Program rozvoja vidieka
2014 – 2020
Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD územia Partnerstva MP-ČH

KRITÉRIÁ PRE VÝBER
PROJEKTOV

Výzva MAS_021/7.2/2
Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých
druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných
zdrojov a úspor energie
Výzva MAS_021/7.5/1
Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do
turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Kritériá pre výber projektov ŽoNFP -2.6 F / VaHK
7.2

7.5

2.6.1
VK3

X

Kritérium

Investície do
miestnych
komunikácii
(iba 7.2)

Popis a spôsob preukázania
V prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú
umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že
prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti,
kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a
širšou dopravnou sieťou príp. budú prispievať k
miestnemu ekonomickému rozvoju.
ŽoNFP – 7. Popis projektu

2.6.2
HK1

2.6.1
HK1

Miera evidovanej
nezamestnanosti

Projekt sa realizuje v okrese s mierou evidovanej
nezamestnanosti k 31. 12. predchádzajúceho roka. Údaje z
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny k 31.12.
predchádzajúcom podaniu ŽoNFP.

Počet pracovných
miest (hodnotiace

Realizáciou projektu sa žiadateľ zaviaže zvýšiť počet
pracovných miest súvisiacich s projektom a to najneskôr
do 6 mesiacov od doby realizácie investície

(hodnotiace
bodovacie kritérium
15 – 20 bodov)
2.6.3
HK2

2.6.2
HK2

bodovacie kritérium
10 bodov)

Kritériá pre výber projektov
7.2

7.5

Kritérium

2.6.4
VK6

2.6.3
VK6

(tabuľka č. 9 – Harmonogram realizácie
Posledná ŽoP sa musí podať v
aktivít)
lehote do 4 rokov od
nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Najneskôr do 30.6.2023

2.6.5
VK1

2.6.4
VK1

Príspevok k aspoň jednej
fokusovej oblasti daného
opatrenia

ŽoNFP – 5. Identifikácia projektu

2.6.6
HK6

2.6.5
HK6

Projekt realizácie

Projekt realizácie (Príloha č.2B), ktorého
cieľom je opísať projekt

2.6.7
VK5

2.6.6
VK5

Rozdeľovanie projektu na etapy

Neumožňuje sa umelé rozdeľovanie
projektu na etapy, t. z. každý samostatný
projekt musí byť po ukončení realizácie
funkčný, životaschopný a pod.

2.6.8
VK7

2.6.7
VK7

Sociálny aspekt pri verejnom
obstarávaní etapy

Povinnosť uplatňovať sociálny aspekt sa
vzťahuje na všetky výdavky okrem
všeobecných výdavkov na prípravné
práce.

(hodnotiace bodovacie kritérium 8 40 bodov)

Popis a spôsob preukázania

Kritériá pre výber projektov
7.2

7.5

Kritérium

2.6.9
VK2

2.6.8
VK2

Vykonávanie operácii

Investície v rámci tejto operácie sú oprávnené na
podporu, ak sa príslušné operácie vykonávajú v
súlade s plánmi rozvoja obcí vo vidieckych
oblastiach a ich základných služieb a sú
konzistentné s akoukoľvek príslušnou stratégiou
miestneho rozvoja, príp. sa opierajú o Miestnu
Agendu 21, resp., iné plány a rozvojové
dokumenty.

2.6.
10
VK4

2.6.9
VK4

Združenia obcí

V prípade projektu predkladaného združeniami
obcí musia obce preukázať spoluprácu
predložením relevantnej zmluvy

2.6.
11
HK
5

2.6.
11
HK
5

Žiadateľovi doposiaľ
nebola v rámci stratégie
CLLD schválená v danom
opatrení žiadna ŽoNFP

Čestné vyhlásenie žiadateľa

(hodnotiace bodovacie
kritérium 10 bodov)

Popis a spôsob preukázania

Kritériá pre výber projektov
7.2

7.5

HK3

HK3

Kritérium

Popis a spôsob preukázania

Projekt súvisí aj s ekonomickým rozvojom
Projekt realizácie BOD 7
alebo projekt kombinuje viacero akcií
vytvárajúcich konkrétne podmienky pre
ekonomický rozvoj vidieckych obcí (t. z.
napr., že podporené investície budú mať
pozitívny vplyv na zamestnanosť, rozvoj
podnikania a pod.), za predpokladu súladu
ekonomického rozvoja s ochranou životného
prostredia a racionálneho využitia
prírodných zdrojov
(hodnotiace bodovacie kritérium 10 bodov)

HK4

HK4

Projekt rieši aj uľahčenie prístupu
marginalizovaných skupín ( vrátane
marginalizovaných rómskych komunít)
(hodnotiace bodovacie kritérium 10 bodov)

HK

Spolu maximálne 100 bodov, minimum bodov pre
schválenie je 60

Projekt realizácie BOD 6

Projekt realizácie
Žiadateľ spolu s ŽoNFP ako samostatnú prílohu predkladá Projekt realizácie - štruktúrovaný dokument v písomnej
podobe, ktorého cieľom je podrobne opísať projekt, jeho ciele, výhody, komplexnosť a spôsob realizácie s cieľom
dosiahnuť zlepšenie pôvodného stavu v oblasti spadajúcej pod niektorú z priorít definovaných v PRV SR 2014 – 2020.
V prípade potreby môže žiadateľ popísať skutočnosti aj nad rámec povinných údajov resp. príloh na preukázanie
skutočností v rozsahu minimálne 5 a maximálne 15 strán. Žiadateľ vypĺňa len relevantné časti v zmysle kritérií na výber
projektov stanovených MAS, resp. podmienok poskytnutia príspevku v zmysle výzvy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

PROJEKT REALIZÁCIE
Cieľ/účel, resp. zameranie projektu
Popis súčasného a požadovaného stavu
Popis spôsobu realizácie
Prínosy realizácie projektu na žiadateľa a na okolie
Rozpočet s dôrazom na efektívnosť a hospodárnosť, spôsob výpočtu nákladov na
obyvateľa, výpočet vidieckosti
Spôsob riešenia prístupu marginalizovaných skupín (ak je relevantné)
Popis prepojenia na ekonomický rozvoj, zamestnanosť, životné prostredie a pod. (ak
je relevantné)
Popis využitia zelenej infraštruktúry (ak je relevantné)
Spôsob zabezpečenia udržateľnosti projektu
Popis súladu investície s plánmi rozvoja obcí a ich základnými službami
a s akoukoľvek stratégiou miestneho rozvoja a s miestnou agendou 21, resp. s inými
plánmi a rozvojovými dokumentami
Popis ako investícia prispieva k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti
Popis uplatňovania sociálneho aspektu
Popis administratívnej a prevádzkovej kapacity
Ďalší popis v zmysle kritérií na výber projektov stanovených MAS

Projekt realizácie – Hodnotenie kvality projektu
Obsah hodnotenia
A. Vhodnosť, účelnosť a komplexnosť projektu, reálnosť dosiahnutia
cieľov projektu
A. 1 Zabezpečenie komplexného prístupu, vhodnosti a účelnosti
A.2 Definovanie cieľov projektu k podpore činností, ktoré sú
v rámci danej obci nedostatočné a reálnosť ich dosiahnutia

Body

2 - 10
1-5
1-5

B. Spôsob realizácie projektu, uskutočniteľnosť a harmonogram

1-5

C. Rozpočet a nákladová efektívnosť, realizovateľnosť projektu
z finančného hľadiska

1-5

D. Administratívna, odborná a technická kapacita žiadateľa

2 - 10

D.1 Preukázateľnosť dostatočných odborných skúsenosti žiadateľa
D.2 Zabezpečenie administratívnych kapacít
E. Udržateľnosť projektu

E.1 Finančná, technologická a technická udržateľnosť výsledkov
projektu
E.2 Multiplikačný efekt výsledkov projektu
CELKOVO HODNOTENIE KVALITY PROJEKTU REALIZÁCIE

1-5
1-5
2 - 10

1-5
1-5

8 - 40

