Príloha č. 4 k Výzve DGV01 – Výberové kritériá (vrátane hodnotiaceho hárku)

1.
Č.
1.

2.
3.

Kontrolná otázka
Bola žiadosť o projekt doručená do termínu
1
uzávierky , bola predložená na
štandardnom formulári žiadosti a bola
doručená štandardným spôsobom?
Obsahuje žiadosť o projekt všetky povinné
prílohy?
Predložil žiadateľ chýbajúce
informácie/odstránil zistené nedostatky
2
v stanovenom termíne?

2.
Č.
1.
2.
3.

KRITÉRIÁ ADMINISTRATÍVNEJ ZHODY
Áno

Nie

N/A

Poznámky

Áno

Nie

N/A

Poznámky

KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI

Kontrolná otázka
Sú žiadateľ a jeho partner(i) oprávnenými
subjektmi na základe výzvy?
Bola dodržaná maximálna a minimálna
výška žiadaného projektového grantu?
Je obdobie realizácie projektu v súlade
s požiadavkami výzvy?

Žiadosti o projekt, ktoré nenaplnia kritérium administratívnej zhody č. 1, č. 3 alebo niektoré z kritérií
oprávnenosti, budú zamietnuté.

1

Ak je žiadosť o projekt doručená po termíne uzávierky výzvy, žiadosť o projekt bude postúpená na hodnotenia do ďalšej
uzávierky, ak je to možné (ak nie, žiadosť o projekt bude zamietnutá). Výzva bude otvorená, kým neuplynie termín
poslednej uzávierky výzvy alebo do vyčerpania finančných prostriedkov určených na výzvu, podľa toho čo nastane skôr.
2
Uplatňuje sa, ak správca programu vyžiadal predloženie chýbajúcich informácii/odstránenie nedostatkov.

3. OBSAHOVÉ KRITÉRIÁ
Č.

Kritérium

Opis

Rozsah

Počet
bodov

Poznámky

1. Dôležitosť projektu a jeho prínos k problematike (celkom 71 bodov)
1a) Projekt zahŕňa kampane na zvýšenie povedomia prispievajúce k výstupu programu,
(eliminačné kritérium) (0 – 1),
ktoré:
 budú realizované organizáciami/odborníkmi s relevantnou históriou o ich doterajšej
činnosti (0 - 3)
 sú nevyhnutné a potrebné pre cieľovú oblasť/okres a projekt zahŕňa riadne
odôvodnenie potrieb regiónu (0 – 2)
 sú v úplnom súlade s cieľmi programu (0 – 3)
 sú atraktívne pre cieľovú/é skupinu/y (0 – 1)
 sú inovatívne (0 – 1)
1b) Projekt zahŕňa prednášky na školách, ktoré prispievajú k výstupu programu, (eliminačné
kritérium) (0 – 1),
a ktoré:
 budú realizované organizáciami/odborníkmi s relevantnou históriou o ich doterajšej
činnosti (0 – 2)
 sú nevyhnutné a potrebné pre cieľovú skupinu/cieľové skupiny a projekt zahŕňa
riadne odôvodnenie potrieb cieľovej skupiny/cieľových skupín (0 – 2)
 sú v úplnom súlade s cieľmi programu (0 – 2)
 sú atraktívne pre cieľovú skupinu/cieľové skupiny (0 – 3)
 sú inovatívne (0 – 1)

0 - 11

0 - 11
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1c) Projekt podporuje inštitúcie, ktoré:
 sú aktívne v oblasti rodovej rovnosti (eliminačné kritérium) (0 – 1)
 majú dlhodobé skúsenosti v tejto oblasti (0 – 4)
 majú kľúčovú pozíciu v realizácii projektu (0 – 4)
1d) Projekt poskytuje prednášky zamerané na rodovú rovnosť na školách (výlučne objektívne
kritérium):
 počet škôl je viac ako 13 v najmenej 8 okresoch – 7 bodov
 počet škôl je viac ako 13 v menej ako 8 okresoch – 5 bodov
 počet škôl je 11 - 13 v najmenej 8 okresoch – 4 body
 počet škôl je 11 - 13 v menej ako 8 okresoch – 3 body
 počet škôl je 8 - 10 – 1 bod
 počet škôl je 7 – 0 bodov (eliminačné kritérium)
1e) Projekt poskytuje prednášky zamerané na rodovú rovnosť (vrátane situácie rómskych
žien) na školách s vysokým zastúpením rómskych študentov alebo žiakov, vrátane
špecializovaných aktivít pre rómsku cieľovú skupinu (eliminačné kritérium) (výlučne
objektívne kritérium):
 najmenej 10 z pokrytých škôl sú školy s vysokým zastúpením rómskych študentov
alebo žiakov – 5 bodov
 najmenej 5 pokrytých škôl sú školy s vysokým zastúpením rómskych študentov alebo
žiakov – 3 body
 najmenej 3 z pokrytých škôl sú školy s vysokým zastúpením rómskych študentov alebo
žiakov – 1 bod
 počet škôl s vysokým zastúpením rómskych študentov alebo žiakov je 2 a menej – 0
bodov (eliminačné kritérium)
1f) Žiadateľ vytvára sieť s miestnymi zástupcami s cieľom spolupráce (najmä multiinštitucionálnej spolupráce) pre zviditeľnenie problematiky rodovej rovnosti.
(viac bodov za viac rôznorodých zástupcov a vyššiu očakávanú efektívnosť plánovanej
spolupráce).

0-9

0-7

0-5

0-4
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1g) Plánované aktivity v projekte zamerané na zvýšenie porozumenia rodovej rovnosti:
 odzrkadľujú požiadavky CEDAW, celoštátnej stratégie rodovej rovnosti a európskych
štandardov (0 – 3)
 sú primerané, dostupné a atraktívne pre cieľové skupiny programu (0 – 2)
 sú udržateľné (0 – 2),
 sú inovatívne (0 – 1).
1h) Projekt bol konzultovaný s potenciálnymi cieľovými skupinami alebo zodpovednými
zástupcami (podložené podpornou dokumentáciou) (výlučne objektívne kritérium):
 bola podpísaná predbežná zmluva, vyhlásenie o partnerstve alebo obdobný
dokument medzi organizáciou aktívnou v oblasti rodovej rovnosti a školami – 5 bodov
 prebehli diskusie medzi zúčastnenými stranami, nie všetci podpísali predbežnú
zmluvu, vyhlásenie o partnerstve alebo obdobný dokument – 3 body
 prebehli diskusie s prísľubom spolupráce – 2 body
 prebehli diskusie – 1 bod
 ešte neprebehli žiadne diskusie – 0 bodov
1i) V rámci projektu:
 je pokrytých 1 – 5 opatrení (eliminačné kritérium) (1 opatrenie – 0 bodov, 2 – 3
opatrenia – 2 body, 4 – 5 opatrení – 3 body)
 je synergický efekt medzi opatreniami na úrovni (nízka úroveň – 0 bodov, dostatočná
úroveň – 1 bod, priemerná úroveň – 2 body, vysoká úroveň – 4 body, veľmi vysoká
úroveň – 5 bodov)
 sú aktivity v rámci opatrení pripravené na úrovni (nedostatočne – 0 bodov,
priemerne – 1 bod, dostatočne – 3 body)

0-8

0-5

0 - 11

2) Štruktúra projektu, riziká, aktivity a výstupy (celkom 12 bodov)
Navrhovaný časový harmonogram realizácie projektu je jasný, reálny a korešponduje
s obsahom a potrebami projektu – jasne definuje proces realizácie jednotlivých aktivít
a výstupov.

0-3
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Logický rámec projektu jasne uvádza relevantnosť projektu vo vzťahu k programu, špecifikuje
indikátory a metódy ich overenia (výstupy, výsledky, ciele). Počiatočné a cieľové hodnoty
indikátorov sú reálne, indikátory sú kvantifikovateľné a objektívne merateľné z hľadiska
kvantity a času. Zdroje overenia sú špecifikované v projekte a budú vhodné a primerané na
overenie počiatočných a cieľových hodnôt indikátorov. Celkový cieľ projektu je v súlade
s výsledkom/výstupom programu. Štruktúra projektu, aktivít a výstupov je jasne definovaná.
Aktivity sú vzájomne prepojené.
Riziká projektu sú jasne definované a relevantné, vrátane návrhu opatrení na elimináciu rizík.
Publicita projektu je vhodne nastavená, s komunikačnou stratégiou a adekvátnym rozpočtom.

0-5

0-2
0-2

3) Nákladová efektívnosť a udržateľnosť (celkom 12 bodov)
Podrobný rozpočet projektu je uvedený na celé obdobie realizácie projektu. Uvedené položky
rozpočtu sú nevyhnutné pre realizáciu aktivít projektu a uvedené množstvá sú primerané.
Jednotkové ceny sú primerané a korešpondujú s bežnými cenami na trhu.
Celkové náklady projektu sú primerané k očakávaným výsledkom.
Navrhované aktivity majú potenciál pre dlhodobý prínos a rozvoj ďalších aktivít.

0-4
0-4
0-4

4) Špecifické požiadavky (celkom 5 bodov)
Projekt prispieva k posilneniu bilaterálnej spolupráce s Nórskymi partnermi:
 bilaterálna spolupráca bude pokračovať aj po ukončení projektu - počas doby
udržateľnosti - 5 bodov
 bilaterálna spolupráca bude prebiehať nepretržite počas doby realizácie projektu – 3 body
 bilaterálna spolupráca je limitovaná na jednotlivé podujatia (napr. dodatočné aktivity) – 1
bod
 bez bilaterálnej spolupráce – 0 bodov
Celkový súčet (maximum 100 bodov)
Odporúčania
Vecné pripomienky

0-5

Odporúča sa/Neodporúča sa

5/6

Za eliminačné kritériá sú považované také, ktoré majú špeciálnu dôležitosť s ohľadom na úspešnú realizáciu a včasné ukončenie projektu. Výberová komisia
musí byť s nimi oboznámená a môže odporučiť špeciálne opatrenia, ktoré majú byť prijaté na zmiernenie rizika, vrátane odporúčania nepodporiť projekt.
Výlučne objektívne kritériá sú kritériá, ktoré musia byť za normálnych okolností nezávislými expertmi hodnotené rovnako. Správca programu môže požiadať
nezávislých expertov o vysvetlenie v prípade, že sa hodnotenia pri takomto kritériu odlišujú.

Projekty, ktoré získajú menej ako 45 bodov (v priemere) nebudú podporené.
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