
Výberové kritériá 
opatrenie 3.1 - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu 
Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

 
 
A. Podmienky pre aplikáciu výberových kritérií: 
 

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“), ktoré sú predmetom výberu 
prostredníctvom výberových kritérií musia spĺňať: 

 

1. kritériá formálnej správnosti 
2. kritériá odborného hodnotenia 
3. ďalšie podmienky poskytnutia pomoci (s výnimkou výberových kritérií), ktoré neboli 

predmetom overenia vo fáze kontroly formálnej správnosti ŽoNFP a odborného 
hodnotenia. 

 
 
B. Výberové kritériá 
 

1. Kvalita projektu (na základe výsledkov odborného hodnotenia) 
 

   B < 70 0 bodov 
 70 ≤ B < 75 1 body 
 75 ≤ B < 80 2 body 
 80 ≤ B < 85 3 bodov 
 85 ≤ B < 90 4 bodov  
 90 ≤ B < 95 6 bodov 
 95 ≤ B   8 bodov 

 
kde: 
 
B - predstavuje priemerný počet bodov získaných v odbornom hodnotení 

 
 

2. Miera naplnenia indikatívnej regionálnej alokácie prioritnej osi 3 
                   
         MIRA ≥ 95 % 0 bodov 

 95 % > MIRA ≥ 85 % 0,25 bodu 
 85 % > MIRA ≥ 75 % 0,5 bodu 
 75 % > MIRA ≥ 65 % 0,75 bodu 

 65 % >      MIRA  1 bod 
 

MIRA  je miera naplnenia indikatívnej regionálnej alokácie prioritnej osi 3 na úrovni 
príslušnej NUTS 3 vyjadrená v percentách pri zohľadnení aktuálnej miery naplnenia 
alokácie prioritnej osi 3. 
NUTS 3 (v skratke N3) – predstavuje vyšší územný celok 
 
MIRA sa vypočíta: 

 
MIRA = VERDF N3 / (MPO x IRAN3) 

 
 



kde: 
 
MPO – miera naplnenia alokácie prioritnej osi 3, 
IRA N3

1 – indikatívna regionálna alokácia prioritnej osi 3 na úrovni príslušnej NUTS 3  
VERDFN3 je výška viazaného zdroja ERDF v rámci prioritnej osi 3 na úrovni 
príslušnej NUTS 3, ktorý sa vypočíta ako 
 

VERDFN3 = ZN3 + RN3 

 
kde: 
 
ZN3 - súčet zmluvne viazaných finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 3 na 
úrovni príslušnej NUTS 32, 
RN3 – súčet schválených finančných prostriedkov v zmysle vydaných rozhodnutí o 
schválení ŽoNFP v rámci prioritnej osi 3 na úrovni príslušnej NUTS3, ktoré sú v 
procese uzatvárania zmluvy o poskytnutí NFP, 
 
MPO sa vypočíta: 

MPO = VERDF / APO 
kde: 
 
APO3 – alokácia prioritnej osi 3 
VERDF - výška viazaného zdroja ERDF v rámci prioritnej osi 3 celkom, ktorá sa 
vypočíta ako  
 

VERDF = Z + R 
 

kde: 
 

Z - súčet zmluvne viazaných finančných prostriedkov na úrovni prioritnej osi 34, 
R - súčet schválených finančných prostriedkov v zmysle vydaných rozhodnutí 
o schválení ŽoNFP na úrovni prioritnej osi 3, 

 
Hodnotu Z, ZN3, R a RN3 stanoví MH SR na základe údajov z vlastnej evidencie 
s podporou IT monitorovacieho systému pre štrukturálne fondy a Kohézny fond 
(ITMS) k poslednému dňu mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom budú 
aplikované výberové kritériá. 

 
 

3. Výška NFP5 na jedno nové pracovné miesto vytvorené cielene pre mladých6 (PMml): 
 

PMml ≤ 150.000 EUR         6 bodov 
150.000 < PMml ≤ 175.000 EUR       4 bodov 
175.000 < PMml ≤ 200.000 EUR       3 body 
200.000 < PMml ≤ 225.000 EUR       2 body 

                                                 
1  Zdroj: Programový manuál v platnom znení, kapitola 3.2 – Indikatívne regionálne alokácie EÚ na roky 2007 – 2013. Do hodnoty indikatívnej regionálnej alokácie  

v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja sa pre účely výpočtu výberového kritéria nezahŕňa hodnota zmluvne viazaných finančných prostriedkov na 
realizáciu národného projektu Slovenskej agentúry pre cestovný ruch 

2 Do objemu zmluvne viazaných finančných prostriedkov v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja sa nezahŕňa národný projekt Slovenskej agentúry pre 
cestovný ruch (evidovaný podľa sídla agentúry v čase schvaľovania v Banskej Bystrici),  

3  Zdroj: Programový manuál v platnom znení, kapitola 3.1 – Finančný plán OP za celé programové obdobie podľa opatrení a zdrojov financovania. Do hodnoty 
alokácie prioritnej osi 3 sa pre účely výpočtu výberového kritéria nezahŕňa hodnota zmluvne viazaných finančných prostriedkov na realizáciu národného projektu 
Slovenskej agentúry pre cestovný ruch 

4 Do objemu zmluvne viazaných finančných prostriedkov na úrovni prioritnej osi 3 sa nezahŕňa národný projekt Slovenskej agentúry pre cestovný ruch  
5 Predstavuje hodnotu NFP odporučenú na schválenie  
6 Počet mladých (PMml) predstavuje hodnotu výsledkového ukazovateľa v žiadosti o NFP „Počet novovytvorených pracovných miest – občania vo veku 15 - 29 

rokov“. 



225.000 < PMml       1 bod 
 
 

4.  Výška NFP5 na jedno nové vytvorené pracovné miesto (PM)7:  
 
PM ≤ 100.000 EUR          8 bodov 
100.000 < PM ≤ 125.000 EUR        6 bodov 
125.000 < PM ≤ 150.000 EUR       4 bodov 
150.000 < PM ≤ 175.000 EUR       3 body 
175.000 < PM ≤ 200.000 EUR       2 body 
200.000 < PM ≤ 225.000 EUR       1 bod 
225.000 < PM       0 bodov 

 
 

5. Sociálno-ekonomická situácia (miera evidovanej nezamestnanosti) v mieste (okrese) 
realizácie projektu. Miera evidovanej nezamestnanosti v mieste realizácie projektu je 
v porovnaní s mierou evidovanej nezamestnanosti na úrovni Slovenskej republiky: 

 
nižšia 0 bodov 
rovnaká alebo vyššia, maximálne o 5 percentuálnych bodov  1 bod 
vyššia o viac ako 5, maximálne však 10 percentuálnych bodov 2 body 
vyššia o viac ako 10, maximálne však  15 percentuálnych bodov 3 body 
vyššia o viac ako 15 percentuálnych bodov 4 body 
 

Rozhodujúca je miera evidovanej nezamestnanosti (v okrese realizácie projektu) na 
základe štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny za posledný dostupný mesiac 
(údaje za posledný dostupný mesiac z dokumentu Mesačná štatistika o počte a štruktúre 
uchádzačov o zamestnanie)8 predchádzajúci mesiacu, v ktorom sa realizuje výber (aplikujú 
výberové kritériá). V prípade projektu, ktorého miesto realizácie spadá do územia dvoch 
alebo viacerých okresov, sa pre účely určenia miery nezamestnanosti použije okres 
s najnižšou mierou evidovanej nezamestnanosti. 
 
 

6. Kategorizácia miesta realizácie projektu podľa aktuálnej Regionalizácie cestovného 
ruchu v SR podľa významu územia v dlhodobom horizonte9. 

 
Územie s regionálnym významom 1 bod 
Územie s nadregionálnym významom 2 body 
Územie s národným významom  3 body 
Územie s medzinárodným významom  4 body 

 
 
 

C. Postup pri aplikácii výberových kritérií 
 

1. RO/SORO aplikáciou výberových kritérií (na základe pridelených bodov) určí poradie 
všetkých ŽoNFP, ktoré sú predmetom výberu. Pri skupine ŽoNFP s rovnakým počtom 
bodov sa až do momentu definitívneho určenia poradia uplatňujú nasledovné kritériá 
v uvedenom poradí: 

 

                                                 
7 Počet pracovných miest (PM) predstavuje hodnotu výsledkového ukazovateľa v žiadosti o NFP „Počet novovytvorených pracovných miest“ 
8 http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254 
9 Regionalizácia cestovného ruchu v SR podľa významu územia v dlhodobom horizonte dostupná tiež na 

http://www.telecom.gov.sk/photos/CR/Dlhodobypotencial.jpg 



a. Objem pomoci (výška NFP) na jedno vytvorené pracovné miesto pre mladých 
(deklarované v merateľnom ukazovateli výsledku); 

b. Objem pomoci (výška NFP) na jedno vytvorené pracovné miesto (deklarované 
v merateľnom ukazovateli výsledku); 

c. Výška priemerného bodového hodnotenia hodnotiteľov; 
d. Počet bodov v skupine kritérií „Vhodnosť a účelnosť projektu“; 
e. Počet bodov v skupine kritérií „Udržateľnosť projektu“; 
f. Počet bodov v skupine kritérií „Rozpočet a efektívnosť nákladov“; 
g. Počet bodov v skupine kritérií „Spôsob realizácie projektu“;  
h. Počet bodov v skupine kritérií „Administratívna, odborná a technická kapacita 

žiadateľa“; 
 

2. RO/SORO odporučí poskytnutie NFP pre ŽoNFP (rešpektujúc poradie určené podľa bodu 
C1) do výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, pričom ŽoNFP na hranici 
alokácie finančných prostriedkov (t.j. žiadosť, ktorej výška žiadaného NFP je pokrytá iba 
sčasti zostatkom alokácie) neodporučí.  

 


