
   
 
Príloha č.3 k výzve CLT02 výberové kritériá (vrátane hodnotiaceho hárku)  

1. KRITÉRIÁ ADMINISTRATÍVNEJ ZHODY 

č. Kontrolná otázka áno nie N/A Poznámky 

1. Bola žiadosť o projekt doručená do 
termínu uzávierky, bola predložená na 
štandardnom formulári žiadosti a bola 
doručená štandardným spôsobom? 

    

2. Obsahuje žiadosť o projekt všetky povinné 
prílohy? 

    

3. Predložil žiadateľ chýbajúce 
informácie/odstránil zistené nedostatky 
v stanovenom termíne?1 

    

 

2. KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI 

č. Kontrolná otázka áno nie N/A Poznámky 

1. Sú žiadateľ a jeho partner(i) oprávnenými 
subjektmi  na základe výzvy? 

    

2. Je v žiadosti o projekt zahrnutý povinný 
partner?    

    

3. Bola dodržaná maximálna a minimálna 
výška žiadaného projektového grantu? 

    

 

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

oprávnenosti, budú zamietnuté.  

                                                           
1 Uplatňuje sa , ak Správca programu vyžiadal predloženie chýbajúcich informácii/odstránenie nedostatkov.  
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3. OBSAHOVÉ KRITÉRIÁ 

č. Kritérium Popis Rozsah Počet bodov Poznámky  

1. Dôležitosť projektu a jeho sociálny a ekonomický prínos (celkom 45 bodov) 

Komplexnosť, inovatívnosť a tvorivosť projektu a jeho účinkov (celková kvalita obsahu projektu). 
Vhodné zapojenie partnerov na národnej a medzinárodnej úrovni.  (eliminačné kritérium) 

0 – 15   

Projektové aktivity sú vhodne navrhnuté s ohľadom na vybranú/-é cieľovú/-é skupinu/-y a ich účinok na 
širšie publikum (zabezpečenie účinku projektu).  

0 – 5    

Projekt vhodne reaguje na súčasné sociálne výzvy ako je radikalizmus, extrémizmus a nenávistné 
prejavy.   

0 – 10   

Projekt sa zameriava na prácu s publikom pomocou alebo umožnením vytvorenia 
podnikateľskej/komunikačnej stratégie založenej na poznaní potrieb cieľovej skupiny.  

0 – 5   

Projekt zahŕňa aktivity zamerané na špecifické cieľovej skupiny tým, že podporuje budovanie kapacít 
medzi umelcami a kultúrnymi organizáciami so špecifickým zameraním na zručnosti v oblasti 
kultúrneho podnikania a umelecké a technické zručnosti vo forme workshopov, konferencií, seminárov, 
konzultácií a pod.  

0 – 5   

Projekt prispieva ku rovnosti a integrácii znevýhodnených skupín (najmä Rómov a iných sociálnych, 
etnických a iných menšín)   

0 – 5   

2. Štruktúra projektu, riziká, aktivity a výstupy (celkom 17 bodov) 

Manažment projektu je vhodne definovaný a jasne popísaný. Úloha partnerov na národnej 
a medzinárodnej úrovni a ich príspevok počas prípravy projektu a počas implementácie je jasne 
definovaný. Skúsenosti osôb zodpovedných za manažment a implementáciu aktivít na národnej 
a medzinárodnej úrovni.  

0 – 4   

Navrhnutý časový harmonogram implementácie projektu je jasný, reálny a korešponduje s obsahom 
a potrebami projektu – jasne definuje proces implementácie jednotlivých aktivít a výstupov.  

0 – 4   

Riziká projektu sú jasne definované a relevantné, vrátane návrhu opatrení na elimináciu rizík 
implementácie projektu.   

0 – 2   

Publicita projektu je vhodne nastavená, s komunikačnou stratégiou a vhodným rozpočtom.  0 – 2   

Logický rámec projektu jasne uvádza relevantnosť projektu vo vzťahu k Programu, špecifikuje 0 – 5   
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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 
verifikácie sú špecifikované v projekte a budú vhodné a primerané na overenie počiatočných 
a cieľových hodnôt indikátorov. Celkový cieľ projektu je v súlade s výsledkami/výstupmi Programu. 
Štruktúra projektu, aktivít a výstupov je jasne definovaná. Aktivity sú vzájomne prepojené. 

3. Nákladová efektívnosť a udržateľnosť (celkom 15 bodov) 

 
Podrobný rozpočet 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.  

0 – 5   

Celkové náklady projektu sú primerané k očakávaným výsledkom.  0 – 5   

Navrhované aktivity majú potenciál pre dlhodobý prínos a rozvoj ďalších aktivít.  0 – 5   

4. Špecifické požiadavky (celkom  23 bodov) 

Zapojenie partnera (partnerov) z prispievateľských štátov je podstatným prínosom k celkovej hodnote 
a účinkom projektu (spolupráca, výmena informácií, know-how a pod.). Projekt posilňuje bilaterálnu 
spoluprácu s partnermi z prispievateľských štátov (spoločná produkcia, koprodukcia, rezidenčné 
umelecké centrá a/alebo programy, výmeny informácií a know-how). (eliminačné kritérium) 

0 – 10   

Projekt sa silne zameriava na vzdelávaciu funkciu umenia, napr. na témy ako sú podpora ľudských práv, 
rodová rovnosť, sociálne zmierenie.  

0 – 5    

Projekt vytvára synergiu s iným komponentom tohto Programu, napr. prostredníctvom implementácie 
kultúrnych aktivít podporujúcich a/alebo vzdelávajúcich o histórii kultúrnych pamiatok, hrôzach 
holokaustu, dejinách menšín a iné.  

0 – 3    

Projekt sa zameriava na publikum v menej rozvinutých, vzdialených a/alebo inak znevýhodnených 
geografických regiónoch a komunitách. 

0 – 5    

 Celkový súčet (maximum 100 bodov)   

 Odporúčanie Odporúča sa/Neodporúča sa 

 Vecné pripomienky  
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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.  

Projekty, ktoré získajú menej ako 60 bodov (v priemere) nebudú podporené. 


