
               

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

HODNOTIACI HÁROK

ODBORNÉHO HODNOTENIA
ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Názov projektu
Kód ITMS
Názov žiadateľa
Sektor

predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“)

Kód výzvy KaHR – 12VS - 0801
Opatrenie Opatrenie 1.2 - Podpora spoločných služieb pre podnikateľov
Prioritná os Prioritná os 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Operačný program OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast



 

        

 

        

 

        

 

P.č Kritérium
Váha 

kritéria 
(v %)

Bodové 
hodnotenie 
hodnotiteľa

Vážené 
bodové 

hodnotenie

Zdroj 
zistenia

1. Vhodnosť a účelnosť projektu
váha x body

(max. 40)

1.1
Do akej  miery  sú  navrhované  ciele  a  aktivity 
projektu  zosúladené  s  príslušnými  cieľmi 
prioritnej osi a opatrenia OP KaHR?

1,75 0 - 4

ŽoNFP – 
tab. 9, 10, 

11;
P1- bod 1, 

2.4

1.2

Do akej miery projekt prispieva k vyrovnávaniu 
regionálnych rozdielov v rámci SR? Podľa toho, 
v  akom   VÚC  sa  bude  projekt  realizovať 
hodnotiteľ pridelí body nasledovne:
- Banskobystrický  4 body
- Košický, Prešovský 3 body
- Žilinský a Nitriansky 2 body 
- Trenčiansky a Trnavský kraj 1 bod

2 0 - 4

ŽoNFP – 
tab. 8

1.3

Do akej miery je projekt vhodný pre daný región 
a  je  konzistentný  s  potrebami  daného  regiónu 
(súlad s Programom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja príslušného kraja)?

1,75 0 - 4

ŽoNFP – 
tab. 9, 10, 

11;
P1- bod 1, 

2

1.4

Plánovaný  počet  novovytvorených  pracovných 
miest  zo  strany  potencionálnych  (oslovených) 
investorov.  Za  každých  60  novovytvorených 
pracovných  miest  dostane  žiadateľ  1  bod., 
pričom maximom sú 4 body.

1,75 0 - 4

ŽoNFP – 
tab. 12;
P1- bod 

2.2

1.5

Predpokladaná výška  investície  potenciálnych 
investorov v priemyselnom parku. 
- do 70 mil. 0 bodov;
- do 150 mil. 1 bod;
- do 300 mil. 2 bod;
- do 500 mil. 3 body;
- nad 500 mil. 4 body;

1,75 0 - 4

ŽoNFP – 
tab. 12;
P1- bod 

2.2

1.6
Do  akej  miery  podporuje  projekt  trvalo 
udržateľný  rozvoj  v  jeho  3  zložkách 
(environmentálnej, ekonomickej a sociálnej) ?

0,4 0 - 4

ŽoNFP – 
tab. 15B;
P1- bod 
2.4, 10

1.7

Do  akej  miery  existuje  silný  predpoklad,  že 
realizácia  projektu  alebo  projektov 
podnikateľských  subjektov  usídlených 
v priemyselnom parku prispeje k vyššej kvalite 
alebo  väčšiemu  rozsahu  využívania  IKT 
a kompetencií s nimi narábať?

0,2 0 - 4

ŽoNFP – 
tab. 15A;
P1- bod 
2.4, 10

1.8 Do  akej  miery  prispieva  projekt  k zlepšeniu 
rovnosti príležitostí? 0,2 0 - 4

ŽoNFP – 
tab. 15D;
P1- bod 
2.4, 10

1.9
Do  akej  miery  projekt  prispieva  k napĺňaniu 
horizontálnej  priority  marginalizované  rómske 
komunity?

0,2 0 - 4 

ŽoNFP – 
tab. 15C;
P1- bod 
2.4, 10
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Zdôvodnenie hodnotenia:
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P.č Kritérium
Váha 

kritéria

Bodové 
hodnotenie 
hodnotiteľa

Vážené 
bodové 

hodnotenie

Zdroj 
zistenia

2.
Spôsob realizácie projektu

váha x body
(max 15)

2.1 Do akej miery je v projekte dostatočne 
rozpísaný  plán  aktivít  a ich 
časový rozvrh?

0,75 0 - 4

ŽoNFP – 
tab. 11;
P1- bod 

4.3
2.2 Do  akej  miery  sú  aktivity  projektu 

previazané na jeho ciele?
0,75 0 - 4

ŽoNFP – 
tab. 9, 10, 

11;
P1- bod 1, 

2.2, 4.3
2.3 Do  akej  miery  sú  ciele  a  aktivity 

projektu  previazané  na  jeho 
indikátory?

1 0 - 4

ŽoNFP – 
tab. 11, 12;

P1- bod 
4.3

2.4 Do  akej  miery  je  reálne  dosiahnutie 
stanovených indikátorov?

0,75 0 – 4 

ŽoNFP – 
tab. 12;
P1- bod 

2.2
2.5 Do  akej  miery  žiadateľ  identifikoval 

možné  súčasné  riziká  spojené 
s realizáciou projektu ?

0,5 0 – 4

ŽoNFP – 
tab. 10;
P1- bod 
2.1, 3

Zdôvodnenie hodnotenia:
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P.č Kritérium
Váha 

kritéria

Bodové 
hodnotenie 
hodnotiteľa

Vážené 
bodové 

hodnotenie

Zdroj 
zistenia

3. Rozpočet a efektívnosť nákladov váha x body
(max 15)

3.1
Ako  je  zdôvodnené,  že  navrhované 
výdavky  sú  potrebné  na  realizáciu 
projektu? 

1 0 - 4
ŽoNFP – 
tab. 13;

P3c)

3.2
Do  akej  miery  sú  navrhované 
výdavky  adekvátne  pre  realizáciu 
projektu?

1,25 0 - 4
ŽoNFP – 
tab. 13;

P3c)

3.3
Aký  je  pomer  medzi  odhadovanými 
nákladmi a očakávanými výsledkami?

1,5 0 - 4
P1; P10

Zdôvodnenie hodnotenia:
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P.č Kritérium
Váha 

kritéria

Bodové 
hodnotenie 
hodnotiteľa

Vážené 
bodové 

hodnotenie

Zdroj 
zistenia

4.
Administratívna, odborná 

a technická kapacita žiadateľa
váha x body

(max 10)

4.1

Aké  má  žiadateľ  skúsenosti  s 
realizáciou podobných aktivít  na ktoré 
sa  vzťahuje  projekt?  (Skúsenosti  sa 
týkajú  realizácie  investičných 
projektov)

0,75 0 - 4

ŽoNFP – 
tab. 6, 10;
P1 – body 

4.2, 5

4.2
Má žiadateľ alebo bude mať dostatočné 
administratívne  kapacity  na 
implementáciu projektu?

1 0 - 4
P1 – bod 5

4.3
Má žiadateľ alebo bude mať dostatočné 
administratívne  kapacity  na  správu 
priemyselného parku?

0,75 0 – 4 
P1 – bod 6

Zdôvodnenie hodnotenia:
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P.č Kritérium
Váha 

kritéria

Bodové 
hodnotenie 
hodnotiteľa

Vážené 
bodové 

hodnotenie

Zdroj 
zistenia

5. Udržateľnosť projektu
váha x body

(max 20)
5.1 Má  projekt  zmluvne  viazaných 

investorov?  Za  každého  investora 
dostane  žiadateľ  1  bod,  pričom 
maximom sú 4 body.

1,75 0 - 4

ŽoNFP – 
tab. 6, 10;
P1 – body 

4.2, 5
5.2 Do akej miery sú očakávané výsledky 

projektu  dlhodobo  udržateľné 
z finančnej stránky? 

1,25 0 - 4 P1 – bod 6

5.3 Do  akej  miery  sú  v  projekte 
definované  riziká  projektu  a  návrhy 
ich riešenia? Ako je riešené riadenie 
rizika  z  nedosiahnutia  plánovaných 
cieľov projektu?

1 0 - 4

ŽoNFP – 
tab. 10;

P1 – body 
3, 6

5.4 Aký  je  dopad  projektu  na  životné 
prostredie?

1 0 - 4 

ŽoNFP – 
tab. 9, 10;
P1 – body 

2.4, 6

Zdôvodnenie hodnotenia:

Hodnotiaci hárok, kód žiadosti: strana 7 z 8
Podpis hodnotiteľa



 

        

 

        

 

        

 

CELKOVE BODOVÉ HODNOTENIE

P.č. Skupina kritérií

Maximálne 
vážené 
bodové 

hodnotenie

Dosiahnuté 
vážené 
bodové 

hodnotenie

Podiel dosiahnutého 
bodového hodnotenia 

z maximálneho 
bodového hodnotenia 

(%)
1 Vhodnosť a účelnosť projektu 40
2 Spôsob realizácie projektu 15
3 Rozpočet a efektívnosť nákladov 15
4 Administratívna, odborná a technická 

kapacita žiadateľa 
10

5 Udržateľnosť projektu 20
Celkom: 100

Minimálne celkové skóre na pridelenie NFP 70 70%

Odporúčanie: 
Vyhovel **

Nevyhovel 

Navrhovaná výška NFP 

Navrhovaná intenzita pomoci

**   nehodiace preškrtnite

Vypracoval

Meno Pozícia Dátum Podpis

Hodnotiteľ v rámci hodnotenia každému kritériu priradí body od 0 do 4 v zmysle nasledujúcej tabuľky:
Bodové skóre Hodnotenie

0 nedostatočné
1 čiastočne primerané
2 primerané
3 dobré
4 veľmi dobré

 
Hodnotiteľ uvedie do poznámok aj dôvody udelenia bodovania. V prípade,  ak celkový vážený počet 
bodov za projekt dosiahne hodnotu nižšiu ako 70 bodov,  alebo v niektorej  skupine hodnotiacich kritérií 
nedosiahne 50% maximálneho počtu bodov stanoveného na príslušnú skupinu kritérií, hodnotiteľ odporučí 
projekt výberovou komisiou zamietnuť a neprideliť žiadateľovi nenávratný finančný príspevok. 
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