Príloha č. 1C
Kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa
§ 2 ods. 1 písm. b) až m) zákona o dotáciách
Tabuľka č. 1
Kritériá na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) až m) zákona
Rozpätie
Kritériá na vyhodnocovanie žiadostí
bodového
Bodové
Odôvodnenie
o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1
hodnotenia
hodnotenie
písm. b) až m) zákona
I. Účelnosť
1.1 Zameranie podľa cieľa a účelnosti
projektu
1.2 Prehľadnosť a zrozumiteľnosť
odborného a časového harmonogramu
1.3 Štruktúra a popis plánovaných aktivít
1.4 Jasnosť a zrozumiteľnosť aktivít,
výsledkov a výstupov
1.5 Realizácia rôznorodých aktivít
s dôrazom na regionálne alebo lokálne
pokrytie

0 – 15
0–5
0–5
0–5
0–5

Medzisúčet 1

.../35

II. Cieľové skupiny publicita
2.1 Zadefinovanie cieľovej skupiny
0–6
2.2 Rozsah oslovenia širokej verejnosti
0–7
a ostatných mimo zadefinovanej cieľovej
skupiny
2.3 Zapojenie cieľovej skupiny
0–8
ako aktéra aktivít, nielen ich konzumenta
Medzisúčet 2
III. Realizácia projektu a udržateľnosť
3.1 Súlad aktivít s cieľmi a výsledkami
0–6
3.2 Definovanie merateľnosti výstupov
0–5
aktivít a plnenia cieľov
3.3 Zabezpečenie nadväznosti
na aktivity realizované v danej oblasti
0–7
v predchádzajúcom období
3.4 Použitie inovatívneho prístupu,
0–6
kreatívnosti alebo osvedčených postupov
Medzisúčet 3
IV. Rozpočet a efektívnosť
4.1 Vyrovnanosť rozpočtu v závislosti od
plánovaných aktivít
0–7
4.2 Nevyhnutnosť a reálnosť výdavkov na
0–8
realizáciu projektu
4.3 Úroveň spracovania dokumentácie

0–5
1

.../21

.../24

a komplexnosť informácií potrebných pre
posúdenie obsahu žiadosti
Medzisúčet 4

.../20
Celkové hodnotenie

Medzisúčet 1
Účelnosť
Medzisúčet 2
Cieľové skupiny a publicita
Medzisúčet 3
Realizácia projektu a udržateľnosť
Medzisúčet 4
Rozpočet a efektívnosť

CELKOM

.../100

1. Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) až m) zákona sa vyhodnocujú na základe
kritérií členených na štyri časti, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 1.
2. Každá časť sa hodnotí osobitne
v riadku pri každom kritériu.

pridelením bodov z rozpätia bodového hodnotenia uvedeného

3. Pridelené body z rozpätia bodového hodnotenia sa uvádzajú v stĺpci bodové hodnotenia a odôvodňujú
sa v stĺpci odôvodnenie pri každom kritériu osobitne. V ostatných riadkoch sa odôvodnenie neuvádza.
4. Pridelené body pre každé kritérium sa sčítavajú a súčet pridelených bodov sa uvádza v stĺpci bodové
hodnotenie v riadku medzisúčet pridelených bodov pre každú časť osobitne.
5. Celkový počet pridelených bodov pre všetky časti sa uvádza v stĺpci celkové hodnotenie v riadku
počet získaných bodov celkom.
6. V záverečnom písomnom hodnotení sa uvádzajú pozitíva a negatíva projektu.
7. Na odporúčacie stanovisko na poskytnutie dotácie je potrebný priemerný počet získaných bodov 50
z najvyššieho možného počtu bodov 100.
8. Ak je počet získaných bodov nižší ako 50, projekt sa vyradí.
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