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ÚVOD 
 
Predmetom tohto dokumentu, ktorý bol pripravený sprostredkovateľským orgánom (ďalej len „SO“) pre OP 
Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OPII“) v spolupráci s vecne príslušnými odbornými útvarmi MF SR, je 
stanovenie kritérií pre výber tzv. fázovaných projektov v rámci Prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra (ďalej len „PO7 OPII“) v súlade s čl. 125 ods. 3 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom 
námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 
rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa 
zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len „všeobecné nariadenie“) a zároveň popísanie spôsobu 
aplikácie týchto kritérií tak, aby bol pre členov Monitorovacieho výboru pre OPII, Európsku Komisiu a iné 
zainteresované partnerské subjekty a verejnosť zabezpečený k predmetnej problematike dostatok informácií 
v záujme transparentnosti a čo najlepšej zrozumiteľnosti hodnotiacich kritérií. 

Tieto kritériá, vrátane spôsobu ich aplikácie, ako aj ich každá zmena, podliehajú podľa čl. 110 ods. 2 písm. a) 
všeobecného nariadenia schváleniu monitorovacím výborom.  

Podľa § 17 ods. 3 písm. e) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa kritériá pre výber projektov stanovujú vo vyzvaní 
na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „NFP“) ako podmienka poskytnutia príspevku, 
ktorej splnenie overuje SO v schvaľovacom procese žiadostí o NFP. 

Na základe skúseností z ukončovania operačných programov a projektov v programovom období rokov 2000 – 2006 
navrhla Európska komisia zjednodušené postupy pri ukončovaní programového obdobia 2007 – 2013 s cieľom 
vyhnúť sa prekážkam zisteným pri ukončovaní predchádzajúceho obdobia. V rámci týchto postupov s cieľom 
obmedziť riziko nedokončených projektov umožnila Európska komisia v rámci svojho rozhodnutia z 20. 3. 2013 
o schválení usmernení k ukončeniu operačných programov prijatých na účely využívania pomoci z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu (2007 – 2013) v znení aktualizácie 
z 30. 4. 2015 tzv. fázovanie projektov medzi dvoma programovými obdobiami. 
 
Základnými podmienkami, ktoré musia byť splnené sú  
 vybraný projekt nebol financovaný v rámci programového obdobia 2004 – 2006, 
 celkové náklady fázovaného projektu dosahujú minimálne 5 miliónov EUR, 
 projekt pozostáva z dvoch jasne identifikovateľných fáz, pokiaľ ide o jeho materiálne a finančné ciele. Rozsah 

materiálnych cieľov každej fázy a korešpondujúcej finančnej alokácie má byť riadne popísaný a tento popis má 
byť súčasťou príslušného audit trailu. Finančná alokácia každej fázy má byť jednoznačne stanovená 
s odkazom na materiálnu súčasť každej fázy s cieľom predchádzať dvojitému financovaniu, 

 druhá fáza projektu je oprávnená na prijatie pomoci zo štrukturálnych fondov a/alebo z Kohézneho fondu 
v období rokov 2014 – 2020. 

 
Druhá fáza projektu musí byť v súlade so všetkými platnými pravidlami, ktoré sa vzťahujú na programové obdobie  
2014 – 2020. Riadiaci orgán by mal v záverečnej správe o vykonávaní Operačného programu Informatizácia 
spoločnosti uviesť, že sa zrealizoval potrebný právny a finančný záväzok s cieľom dokončiť a uviesť do 
prevádzky druhú fázu (a teda celý projekt) v období rokov 2014 – 2020. 
 
Vzhľadom k tomu, že 
 riadiaci orgán sa v záverečnej správe o vykonávaní operačného programu pre programové obdobie 2007 – 

2013 zaviaže, že fázované projekty budú realizované a ukončené v rámci programového obdobia 2014 – 2020, 
 bola identifikovaná potreba flexibilného prístupu pri schvaľovaní fázovaných projektov, s cieľom plynulého 

prechodu z prvej fázy do druhej fázy, bez zbytočných časových zdržaní, 
 bola identifikovaná potreba znižovania administratívnej záťaže prijímateľov tam, kde je to možné, najmä čo sa 

týka vypracovávania žiadostí o NFP a podpornej dokumentácie, 
 celkové náklady fázovaného projektu dosahujú minimálne 5 miliónov EUR, sa očakáva, že bude možné fázovať 

iba národné projekty, v rámci ktorých sa SO proaktívne, partnersky a systematicky podieľa na príprave 
národných projektov s vopred určenými prijímateľmi prostredníctvom zapojenia relevantných odborných 
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partnerov, formou odborných diskusií alebo pravidelných výborov zriadených za účelom dohľadu a pomoci pri 
príprave národného projektu. 

 
navrhol SO kritériá pre výber fázovaných projektov tak, aby bola posúdená oprávnenosť fázovaného projektu na 
prijatie pomoci v rámci programového obdobia 2014 – 2020, avšak zároveň tak, aby sa v čo najväčšej možnej 
miere zjednodušil proces fázovania projektu a zabezpečilo jeho plynulé pokračovanie v rámci 
programového obdobia 2014 – 2020, keďže k tomuto sa riadiaci orgán zaviaže prostredníctvom záverečnej 
správy o vykonávaní Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Navrhnuté hodnotiace kritériá 
vychádzajú z usmernení k ukončeniu operačných programov prijatých na účely využívania pomoci z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu (2007 – 2013) v znení aktualizácie 
z 30. 4. 2015 a zo záverov workshopu k fázovaniu projektov, ktorý organizoval Centrálny koordinančný orgán v 
spolupráci s EK, a ktorý sa uskutočnil dňa 29. 4. 2015. 

 

V nadväznosti na vyššie uvedené východiská a ciele bola definovaná sústava hodnotiacich kritérií pre fázované 
projekty PO7 OPII. 
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1. OBLASTI PODPORY PO7 OPII 
 
Sústava hodnotiacich kritérií definovaná v tomto dokumente sa vzťahuje na nasledovné oblasti podpory PO7 OPII: 
 

Prioritná 
os 

Investičná priorita Špecifický ciel Výsledky Typy aktivít 

PO 7 

IP 2a) Rozšírenie 
širokopásmového pripojenia a 
zavádzanie vysokorýchlostných 
sietí a podpora zavádzania 
nastupujúcich technológií a sietí 
pre digitálne hospodárstvo  

7.1 Zvýšenie pokrytia 
širokopásmovým internetom / 
NGN  

Zvýšenie pokrytia všetkých domácností 
širokopásmovým pripojením s rýchlosťou 
minimálne 30 Mbit/s; 

A. Koordinácia budovania 
širokopásmových sietí; 

B. Budovanie regionálnych sietí s 
technologickou neutralitou otvorených 
pre všetkých operátorov s ohľadom na 
cieľ 100 percentného pokrytia 30 
Mbit/s: 

 
 

Zvýšenie dopytu po širokopásmovom pripojení 
s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s, a to ako 
u občanov, tak aj u podnikateľov a verejných 
inštitúcií; 

Zvýšenie nasadenia technologických inovácií v 
prístupových sieťach (LTE, FTTH a podobne). 

IP 2b)Vývoj produktov a služieb 
IKT, elektronického obchodu a 
posilnenia dopytu po IKT  

7.2 Zvýšenie inovačnej 
kapacity najmä malých a 
stredných podnikateľov v 
digitálnej ekonomike  

Zvýšenie integrovanosti Slovenska do 
jednotného digitálneho trhu - zvýši sa predaj a 
nákup tovaru a služieb online; 

A. Zavádzanie opatrení pre zvýšenie 
používania elektronického obchodu; 

B. Rozšírenie možností pre elektronickú 
identifikáciu, autentifikáciu a 
autorizáciu v jednotnom digitálnom 
priestore; 

C. Podpora najmä malých a stredných 
podnikateľov prostredníctvom 
zdieľaných služieb (Podnikatelia 
získajú prístup k službám, ktoré boli 
vyvinuté pôvodne pre potreby verejnej 
správy. Služby budú vhodne 
prispôsobené). 

Zvýšenie životaschopnosti malých a stredných 
podnikateľov vďaka možnostiam, ktoré 
poskytnú zdieľané služby verejnej správy; 

Zvýšenie dopytu po inovatívnych riešeniach v 
oblasti informačno-komunikačných technológií 
vyvolá rast počtu MSP, ktorí sa budú podieľať 
na vytváraní takýchto riešení. 

IP 2c) Posilnenie aplikácií IKT v 
rámci elektronickej štátnej 
správy, elektronického 
vzdelávania, elektronickej 

7.3 Zvýšenie kvality, štandardu 
a dostupnosti eGovernment 
služieb pre podnikateľov 

Používanie služieb eGovernmentu sa stane 
neoddeliteľnou súčasťou úspešného 
podnikania; 

A. Kompozícia elektronických služieb do 
zjednodušených životných situácií; 

B. Zavedenie inovatívnych 
elektronických služieb VS pre 
občanov a podnikateľov; 

Nárast konkurencieschopnosti podnikateľského 
prostredia – komunikácia s verejnou správou 
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inklúzie, elektronickej kultúry a 
elektronického zdravotníctva 
 

bude jednoduchšia, komfortnejšia a 
transparentnejšia; 

C. Zavedenie služieb a aplikácií pre 
mobilný government; 

D. Riešenie cezhraničnej kompatibility. 
 

Výrazné zvýšenie inovačného potenciálu 
digitálnej ekonomiky vďaka vyvolanému dopytu 
po moderných riešeniach. 
 

7.4 Zvýšenie kvality, štandardu 
a dostupnosti eGovernment 
služieb pre občanov 

Používanie služieb eGovernmentu sa stane 
všeobecným štandardom za celkovej vysokej 
spokojnosti s kvalitou služieb; 

Zvýšenie kvality života občanov - výrazne sa 
zredukuje čas potrebný na riešenie životných 
situácií s verejnou správou a zvýšia sa 
možnosti participácie na správe vecí verejných; 
 

Zvýšenie otvorenosti verejnej správy pre 
občanov. 

7.5 Zlepšovanie celkovej 
dostupnosti dát verejnej správy 
vo forme otvorených dát 

Vďaka využívaniu otvorených dát sa výrazne 
zvýši miera transparentnosti verejnej správy, 
čím vznikne pozitívny dosah na jej efektivitu; 

E. Vytvorenie koncepcie pre vytváranie a 
využívanie otvorených dát; 

F. Rozvoj centrálnej platformy pre 
otvorené dáta; 

G. Implementácia nástrojov pre 
vytváranie otvorených dát. 

Na Slovensku vznikne dostatočne silné 
odvetvie pracujúce s otvorenými dátami, pričom 
vzniknú kompetencie v progresívnych 
oblastiach informačných technológií, ako sú 
dátové analýzy; 

Inovatívne použitie otvorených dát vygeneruje 
pridanú hodnotu pre používateľov, ktorá sa 
premietne do ekonomického dopadu. 

7.6 Zlepšenie digitálnych 
zručností a inklúzie 
znevýhodnených jednotlivcov 
do digitálneho trhu 

Zvýšenie využívania nástrojov pre podporu 
asistovaného života; 
 

H. Rozvoj zjednodušeného prístupu k 
informáciám a službám VS pre 
znevýhodnené skupiny; 

I. Zavedenie nástrojov pre podporu 
asistovaného života a telemedicíny. 

Zvýšenie dostupnosti vzdelávacích materiálov 
a digitálneho obsahu vo vhodnom formáte; 

Zvýšenie intenzity využívania služieb a 
vzdelávania sa v digitálnom prostredí; 
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Zvýšenie aktívneho zapojenia do 
ekonomického a sociálneho diania v svojom 
okolí. 

 

7.7 Umožnenie modernizácie a 
racionalizácie verejnej správy 
IKT prostriedkami 

Do kontaktu a procesu obsluhy občanov budú 
nasadené moderné IKT riešenia; 

J. Modernizácia fungovania VS pri 
výkone agendy prostredníctvom IKT; 

K. Optimalizácia podporných a 
administratívnych činností 
prostredníctvom IKT; 

L. Podpora využívania znalostí vo VS. 

Zvýši sa spokojnosť občanov s fungovaním 
verejnej správy; 

Znížia sa vynakladané zdroje občanov, 
podnikateľov a verejnej správy; 

Zvýši sa efektivita zamestnancov verejnej 
správy; 

Zvýši sa rýchlosť prijatia rozhodnutia pre 
konania; 

Zoptimalizuje sa vykonávanie podporných 
činností verejnej správy; 

Štandardizované podporné procesy a back-
office verejnej správy bude možné optimálne 
podporiť centrálnymi informačnými systémami 
nasadenými v cloude; 

Zvýši sa využívanie dát v procesoch a pri 
tvorbe politík. 

7.8 Racionalizácia prevádzky 
informačných systémov 
pomocou eGovernment cloudu 

Zvýšenie efektivity vynaložených zdrojov (čas a 
financie) verejnej správy na obstarávanie, 
nasadzovanie a prevádzku IKT riešení – 
zámerom je znížiť celkové náklady na 
vlastníctvo ISVS minimálne o 10 percent oproti 
súčasnej východiskovej hodnote. V prípade, že 
by aktivity neboli realizované, bez intervencie 
by sa náklady navýšili aspoň o 50 percent; 

M. Vytvorenie koncepcie na realizáciu a 
prevádzku eGovernment cloudu; 

N. Zriadenie prevádzkovateľov 
cloudových služieb; 

O. Prechod prevádzky informačných 
systémov VS do eGovernment cloudu. 

Zvýšenie akceptácie cloudových riešení 
verejným a privátnym sektorom; 

Zníženie spotreby elektrickej energie a emisií 
CO2 dátových centier nasadzovaním zelených 
informačných a komunikačných technológií. 
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7.9 Zvýšenie kybernetickej 
bezpečnosti v spoločnosti  

Zníženie finančných dopadov a dopadov na 
činnosť firiem a verejnej správy pri 
bezpečnostných incidentoch; 

P. Zabezpečenie komplexnej 
kybernetickej bezpečnosti 
v spoločnosti. 

  

 

Zvýšenie vyspelosti trhu s bezpečnostnými 
riešeniami zvýšením výdavkov na bezpečnosť 
privátneho aj verejného sektora; 

Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti a 
aplikovanie najnovších poznatkov v európskom 
priestore; 

Zvýšenie miery inovácie v oblasti 
bezpečnostných opatrení; 

Zvýšenie dôvery občanov a podnikateľov 
v digitálny priestor; 

Zvýšenie transparentnosti pri riešení 
bezpečnostných incidentov a kybernetických 
útokov. 
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2. HODNOTIACE KRITÉRIÁ  
 
Hodnotiace kritériá, ktoré sú aplikované hodnotiteľmi v procese odborného hodnotenia, slúžia na posúdenie kvalitatívnej 
úrovne jednotlivých projektov, t.j. na overenie, či fázovaný projekt spĺňa stanovené minimálne kvalitatívne požiadavky na 
to, aby mohol byť schválený. Sústava hodnotiacich kritérií je relevantná pre II. fázu fázovaného projektu. 

Vo vzťahu k podporovaným aktivitám PO7 OPII budú jednotliví prijímatelia v rámci fázovaných projektov, vzhľadom na 
charakter týchto projektov, stanovení vopred a vyzvaním budú žiadaní o predkladanie žiadostí o NFP.  

Hodnotiace kritériá predstavujú minimálne požiadavky pre jednotlivé oblasti, ktoré fázované projekty musia splniť, avšak 
rešpektujú zásadu, že ide o špecifický typ projektov, v ktorých sa pokračuje v aktivitách realizovaných v rámci 
programového obdobia 2007 – 2013. 

Sústava hodnotiacich kritérií je koncipovaná iba na základe vylučujúcich kritérií, keďže fázované projekty sú 
predkladané na základe vyzvania s vopred určenými žiadateľmi, a teda pri ich výbere neprebieha súťaž medzi viacerými 
projektmi.  

Vylučujúce kritériá sú vyhodnocované v prípade relevancie iba možnosťou „áno“ alebo možnosťou „nie“, pričom možnosť 
„nie“ pri vylučujúcom kritériu znamená automaticky nesplnenie kritérií pre výber projektov a neschválenie žiadosti o NFP. 
V prípade, že hodnotiace kritérium sa na predložený projekt nevzťahuje, aplikuje hodnotiteľ možnosť „N/A“. V Príručke 
pre odborných hodnotiteľov SO OPII zadefinuje povinné náležitosti, ktoré odborný hodnotiteľ uvedie v hodnotiacom hárku 
k jednotlivým oblastiam hodnotenia. 

Na splnenie kritérií odborného hodnotenia musia byť vyhodnotené kladne všetky vylučujúce hodnotiace kritériá. 
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2.1 HODNOTIACE KRITÉRIÁ A SPÔSOB ICH APLIKÁCIE  
 

SÚSTAVA HODNOTIACICH KRITÉRIÍ  –  NÁRODNÉ PROJEKTY OPERAČNÉHO PROGRAMU INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA 

 
PRÍSPEVOK PROJEKTU K CIEĽOM A VÝSLEDKOM OP A PRIORITNEJ OSI 

Hodnotená 
oblasť 

Hodnotiace kritérium Typ kritéria  Predmet hodnotenia Hodno- 

tenie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

1 Príspevok 
projektu k 
stratégii a 
cieľom 
prioritnej osi 7 

1.1 Prispieva projekt k 
dosiahnutiu 
minimálne jedného 
špecifického cieľa 
prioritnej osi 7? 

vylučujúce Posudzuje sa súlad projektu s 
intervenčnou stratégiou OPII pre príslušný 
špecifický cieľ, resp. ciele (ak relevantné) 
prioritnej osi 7 informačná spoločnosť, to je 
súlad s: 
1) príslušným špecifickým cieľom (cieľmi 
ak relevantné), 
2) očakávanými výsledkami, 
3) definovanými oprávnenými aktivitami. 
Na rozdiel od administratívneho overenia 
ide o hĺbkové posúdenie vecnej 
(obsahovej) stránky projektu z hľadiska 
jeho súladu so stratégiou a cieľmi prioritnej 
osi 7. 

Áno Aktivity projektu sú v súlade s intervenčnou 
stratégiou OPII v danej oblasti. 

Nie Aktivity projektu nie sú v súlade s 
intervenčnou stratégiou OPII v danej oblasti, 
resp. ich súlad je iba v deklaratívnej rovine. 

 
NAVRHOVANÝ SPÔSOB REALIZÁCIE PROJEKTU 

Hodnotená 
oblasť 

Hodnotiace kritérium Typ kritéria  Predmet hodnotenia Hodno- 

tenie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

1 Schválený 
zámer 
národného 

1.1 Vychádza predložený 
projekt zo zámeru 
národného 
(fázovaného) projektu 

vylučujúce Posudzuje sa súlad predloženého projektu 
so zámerom národného (fázovaného) 
projektu schváleného riadiacim výborom 
pre prioritnú os 7 OPII 

Áno Žiadateľ predkladá projekt, ktorý je v súlade 
so zámerom národného (fázovaného) 
projektu schváleného riadiacim výborom pre 
prioritnú os 7 OPII 
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Hodnotená 
oblasť 

Hodnotiace kritérium Typ kritéria  Predmet hodnotenia Hodno- 

tenie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

(fázovaného) 
projektu  

schváleného 
rozhodnutím 
Riadiaceho výboru 
pre prioritnú os 7 
OPII? (relevantné pre 
všetky projekty) 

Nie Žiadateľ predkladá projekt, ktorý nie je 
v súlade so zámerom národného 
(fázovaného) projektu schváleného riadiacim 
výborom pre prioritnú os 7 OPII 

2 Prínos aktivít 
k relevantným 
merateľným 
ukazovateľom 

2.1 Bude prostredníctvom 
realizácie aktivít 
projektu zabezpečené 
dosiahnutie 
relevantných 
merateľných 
ukazovateľov 
uvedených v ŽoNFP 
vychádzajúcich z 
vyzvania? 

vylučujúce Kritérium hodnotí do akej miery sú 
merateľné ukazovatele projektu stanovené 
správne a či ich číselné hodnoty sú určené 
primerane reálne vzhľadom na plánované 
aktivity projektu, ktorých realizáciou sa 
majú dané merateľné ukazovatele 
zabezpečiť. 

Áno Plánované aktivity projektu vedú k naplneniu 
realisticky nastavených hodnôt merateľných 
ukazovateľov. 

Nie Plánované aktivity projektu nevedú 
k naplneniu realisticky nastavených hodnôt 
merateľných ukazovateľov, alebo stanovené 
ukazovatele nie sú stanovené správne a ich 
číselné hodnoty nie sú primerane reálne. 

 
ADMINISTRATÍVNA A PREVÁDZKOVÁ KAPACITA ŽIADATEĽA 

Hodnotená 
oblasť 

Hodnotiace kritérium Typ kritéria  Predmet hodnotenia Hodno- 

tenie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

1 Kvalifikované 
kapacity 

1.1 Preukázal žiadateľ, 
že disponuje 
kvalifikovanými 
kapacitami, ktoré 
budú schopné 
realizovať projekt 
riadne a včas a v 
súlade s jeho cieľmi? 

vylučujúce Posudzuje sa kapacita žiadateľa, v prípade 
relevantnosti vrátane partnera, na 
realizáciu projektu z hľadiska vecného 
zamerania projektu.  
V rámci toho sa posudzuje, či žiadateľ 
disponuje dostatočnými kapacitami s 
potrebnou odbornou spôsobilosťou 
(žiadateľ musí disponovať architektom 
s certifikátom pre oblasť architektúry 
IS, projektovým manažérom pre projektové 

Áno Žiadateľ, v prípade relevantnosti vrátane 
partnera, disponuje adekvátnym 
materiálno-technickým zázemím a 
dostatočnými internými kapacitami s 
náležitou odbornou spôsobilosťou (žiadateľ 
disponuje architektom s certifikátom pre 
oblasť architektúry IS, projektovým 
manažérom s certifikátom pre projektové 
riadenie IS) a know-how pre realizáciu 
projektu v danej oblasti, alebo má uvedené 
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Hodnotená 
oblasť 

Hodnotiace kritérium Typ kritéria  Predmet hodnotenia Hodno- 

tenie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

riadenia IS s certifikátom pre oblasť 
projektového riadenia) a know-how a 
potrebným materiálno-technickým 
zázemím pre realizáciu projektu v danej 
oblasti. Realizácia projektu môže byť 
zabezpečená internými kapacitami 
žiadateľa alebo externými kapacitami, ktoré 
si žiadateľ na tento účel obstará. Kritérium 
sa vzťahuje na kapacity žiadateľa na 
zabezpečenie hlavných aktivít projektu ako 
aj zabezpečenie podporných aktivít 
projektu. 

zázemie a kapacity zabezpečené 
prostredníctvom externého dodávateľa. 

Nie Žiadateľ, v prípade relevantnosti vrátane 
partnera, nedisponuje adekvátnym 
materiálno-technickým zázemím a/alebo 
dostatočnými kapacitami s náležitou 
odbornou spôsobilosťou (žiadateľ 
nedisponuje architektom s certifikátom pre 
oblasť architektúry IS, projektovým 
manažérom s certifikátom pre projektové 
riadenie IS) a know-how pre realizáciu 
projektu v danej oblasti ( a uvedené zázemie 
a kapacity nemá zabezpečené ani 
prostredníctvom externého dodávateľa. 

 

FINANČNÁ A EKONOMICKÁ STRÁNKA PROJEKTU 

Hodnotená 
oblasť 

Hodnotiace kritérium Typ kritéria  Predmet hodnotenia Hodno- 

tenie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

1 Rozpočet 1.1 Spĺňajú výdavky 
uvedené v žiadosti 
podmienky účelnosti 
a vecnej 
oprávnenosti? 
 
 

vylučujúce Posudzuje sa, či sú žiadané výdavky 
projektu vecne oprávnené v zmysle 
riadiacej dokumentácie PO 7 OPII 
upravujúcej oblasť oprávnenosti výdavkov, 
resp. písomného vyzvania na predloženie 
žiadosti o NFP a či spĺňajú podmienku 
účelnosti vzhľadom k stanoveným cieľom 
a očakávaným výstupom projektu (t.j. či sú 
potrebné/nevyhnutné na realizáciu 
projektu) a či celkové oprávnené výdavky 
projektu (za fázu I aj fázu II projektu) 
neboli v rozpočte projektu navýšené. 

Áno 70 % a viac finančnej hodnoty žiadateľom 
definovaných celkových oprávnených 
výdavkov projektu je vecne oprávnených a 
zároveň účelných vzhľadom k stanoveným 
cieľom a očakávaným výstupom projektu. 

Nie Menej ako 70% finančnej hodnoty 
žiadateľom definovaných celkových 
oprávnených výdavkov projektu je vecne 
oprávnených a/alebo účelných vzhľadom 
k stanoveným cieľom a očakávaným 
výstupom projektu. 
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Hodnotená 
oblasť 

Hodnotiace kritérium Typ kritéria  Predmet hodnotenia Hodno- 

tenie 

Spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria 

 
Pozn.: V prípade identifikácie 
neoprávnených výdavkov projektu (z titulu 
vecnej neoprávnenosti alebo neúčelnosti) 
sa v procese odborného hodnotenia výška 
celkových oprávnených výdavkov projektu 
adekvátne zníži. 

1.2 Spĺňajú výdavky 
uvedené v žiadosti 
podmienky 
hospodárnosti a 
efektívnosti? 
 

vylučujúce Posudzuje sa, či navrhnuté výdavky 
projektu spĺňajú podmienku hospodárnosti 
a efektívnosti a či zodpovedajú obvyklým 
cenám v danom mieste a čase.  
Uvedené sa overuje prostredníctvom 
stanovených benchmarkov (mernej 
investičnej náročnosti projektu) a/alebo 
finančných limitov, príp. zrealizovaného 
verejného obstarávania, vykonaného 
prieskumu trhu alebo ďalších nástrojov na 
overenie hospodárnosti a efektívnosti 
výdavkov (napr. znalecký posudok, štúdia 
uskutočniteľnosti, rozhodnutia Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví).  

Áno Žiadané výdavky projektu sú hospodárne a 
efektívne a zodpovedajú obvyklým cenám 
v danom čase a mieste 

Nie Žiadané výdavky projektu nie sú 
hospodárne a efektívne alebo 
nezodpovedajú obvyklým cenám v danom 
čase a mieste 



Verzia 1.0 | účinná od 01.09.2015  

 Strana 14 z 14  Hodnotiace kritériá – fázované projekty | Operačný program Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7 

 

2.2 SUMARIZAČNÝ PREHĽAD HODNOTIACICH KRITÉRIÍ PRE FÁZOVANÉ PROJEKTY, KTORÝCH DRUHÁ FÁZA BUDE 

REALIZOVANÁ V RÁMCI PO7 OPII 

 

Hodnotené oblasti Hodnotiace kritériá Typ kritéria Hodnotenie 
1. Príspevok projektu k cieľom a 
výsledkom operačného programu a 
prioritnej osi 

1.1   Prispieva projekt k dosiahnutiu minimálne jedného špecifického cieľa prioritnej osi 7? 
vylučujúce áno/nie 

2. Navrhovaný spôsob realizácie 
projektu 

1.1 Vychádza predložený projekt zo zámeru národného (fázovaného) projektu   
schváleného rozhodnutím Riadiaceho výboru pre PO7 OPII? (relevantné pre všetky 
projekty)? 

vylučujúce áno/nie 

2.1 Bude prostredníctvom realizácie aktivít projektu zabezpečené dosiahnutie 
relevantných merateľných ukazovateľov uvedených v ŽoNFP vychádzajúcich z 
vyzvania? 

vylučujúce áno/nie 

3. Administratívna a prevádzková 
kapacita žiadateľa 

1.1 Preukázal žiadateľ, že disponuje kvalifikovanými kapacitami, ktoré budú schopné 
realizovať projekt riadne a včas a v súlade s jeho cieľmi? 

vylučujúce áno/nie 

4. Finančná a ekonomická stránka 
projektu 

1.1 Spĺňajú výdavky uvedené v žiadosti podmienky účelnosti a vecnej oprávnenosti? vylučujúce áno/nie 

1.2 Spĺňajú výdavky uvedené v žiadosti podmienky hospodárnosti a efektívnosti? vylučujúce áno/nie 

Na splnenie kritérií odborného hodnotenia je potrebné splniť (hodnotenie „áno“) všetky relevantné hodnotiace kritériá. 
 


