Príloha č. 4 k Výzve LDI03 – Výberové kritériá (vrátane hodnotiaceho hárku)

1. KRITÉRIA ADMINISTRATÍVNEJ ZHODY
Č.
1.

2.
3.

Kontrolná otázka
Bola žiadosť o projekt doručená do
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
v stanovenom termíne?1

Áno

Nie

N/A

Komentáre

-

-

2. KRITÉRIA OPRÁVNENOSTI
Č.
1.
2.

Kontrolná otázka
Sú žiadateľ a jeho partner(i) oprávnenými
subjektmi na základe výzvy?
Bola dodržaná maximálna a minimálna
výška žiadaného projektového grantu?

Áno

Nie

Komentáre

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.

3. OBSAHOVÉ KRITÉRIÁ
Č.

Kritérium

Opis

Rozsah

Počet
bodov

Poznámky

1. Dôležitosť projektu a jeho sociálny a ekonomický prínos (spolu 72 bodov)
1a) Integrovaný prístup

Integrovaný prístup
Ktoré z týchto tvrdení je najbližšie pravde, pokiaľ ide o nasledujúcich päť oblastí
intervencie - zdravie, vzdelávanie, zamestnanosť, nediskriminácia a bývanie? Oblasť
nediskriminácie je povinná.





Cieľom projektu je implementácia nákladovo efektívnych a udržateľných
opatrení integrujúcich najmenej tri z piatich oblastí a oblasť
nediskriminácie je zahrnutá - 3 body
Cieľom projektu je implementácia nákladovo efektívnych a udržateľných
opatrení integrujúcich dve z piatich oblastí a oblasť nediskriminácie je
zahrnutá - 2 bodov
Cieľom projektu je implementácia nákladovo efektívnych a udržateľných
opatrení v jednej z piatich oblastí, ktorou je oblasť nediskriminácie - 1 bod
Cieľom projektu nie je implementovať nákladovo efektívne a udržateľné
opatrenia v oblasti nediskriminácie - 0 bodov (eliminačné kritérium)

0 –3

1b) Partnerstvo
Ak žiadateľ vytvorí siete a strategické partnerstvo medzi subjektmi v cieľovej
marginalizovanej rómskej komunite na viacstrannej miestnej úrovni, pridelí sa
najviac 5 bodov. Spolupráca medzi subjektmi by mala byť strategická, aby sa
podporila udržateľnosť výstupov a rozšírili možnosti získavania finančných

0-5
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Č.

Kritérium

Opis

Rozsah

Počet
bodov

Poznámky

prostriedkov na činnosti súvisiace s miestnym rozvojom. Za väčšiu rozmanitosť
zapojených aktérov a vyššiu očakávanú efektívnosť plánovanej spolupráce sa udelí
viac bodov. (eliminačné kritérium)
1c) Kvalitatívne hodnotenie aktivít
Služby2 poskytované Rómom v rámci projektu:
-

-

sú prevádzkované Rómami alebo efektívne zapájajú rómskych mužov a
ženy do poskytovania týchto služieb, zvyšujú účasť rómskych mužov a žien
na rozvoji komunity, posilňujú postavenie rómskych mužov a žien a sú
špecificky zamerané na Rómske deti a mládež ( 0 - 4),
sú rozmanité - podľa typu, oblasti intervencie, cieľovej skupiny,
dosiahnutých výsledkov (0 - 2),
sú inovatívne alebo prístup je inovatívny alebo replikujú úspešné
inovatívne nápady z iných úspešných projektov (0 - 1).
0 - 15

Až 3 ďalšie body môžu byť udelené, ak sa s Rómami zaobchádza spravodlivo, je
zabezpečený rovnaký prístup k možnostiam, ktoré umožnia deťom/mládeži/ľuďom
plne sa zúčastňovať na projekte, vytvorí sa inkluzívny prístup a Rómom sa umožní
plný rozvoj ich potenciálu.
Až 3 ďalšie body môžu byť udelené, ak sa terénni sociálni pracovníci, komunitní
pracovníci, rómski mediátori, asistenti osvety zdravia, členovia miestnej poriadkovej
služby a/alebo ostatní kvalifikovaní pracovníci z danej Marginalizovaná rómska
komunita (MRK)
alebo priamo pracujúci s danou marginalizovanou rómskou komunitou aktívne
zapojili do prípravy projektu. Viac bodov môže byť udelených za aktívnejšie
zapojenie Rómov do prípravy projektu/dennej implementácie projektu.

2

Na účely tejto výzvy služby znamenajú akúkoľvek podporu, vrátane advokácie, aktivít na zvyšovanie povedomia, vyhľadávacích činností, občianskeho aktivizmu a pod., poskytovanú
marginalizovaným rómskym komunitám.
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Č.

Kritérium

Opis

Rozsah

Počet
bodov

Poznámky

Až 2 ďalšie body môžu byť udelené, ak sú postupy terénnej práce (vrátane
vyhľadávania) dostatočne popísané a podrobné, aby sa dali účinne osloviť a zapojiť
Rómovia.
1d) Zapojenie subjektov / aktérov aktívnych v sociálnej inklúzii
Subjekty/aktéri pôsobiace v oblasti sociálneho začlenenia
Subjekty/aktéri podporovaní v rámci projektu sú inštitúcie, ktoré:
 sú považované za menšie a miestne, t. j. že pôsobia prevažne na určitom
malom (napr. miestom) území (eliminačné kritérium) (0 - 1)
 najmenej dvaja z nich sú aktívni v sociálnej inklúzii (eliminačné kritérium)
(0 - 1)
 majú dlhodobé skúsenosti v tejto oblasti (0 - 2)
 majú v projekte jednoznačne prospešnú úlohu (0 - 3)
Až 2 ďalšie body môžu byť udelené, ak sa Centrum služieb, v ktorom tieto
subjekty/aktéri poskytujú svoje služby Rómom, nachádza v tesnej blízkosti
marginalizovanej rómskej komunity – v Okruhu približne 1 km (10 minút chôdze) od
cieľovej marginalizovanej komunity. Maximum je možné udeliť, iba ak sa aspoň
jeden zo subjektov/aktérov nachádza priamo v cieľovej marginalizovanej rómskej
komunite.

0 - 12

1 ďalší bod môže byť udelený, ak je do projektu zapojené registrované a dobre
známe komunitné centrum.
Až 2 ďalšie body môžu byť udelené, ak projekt zvýši počet Rómov navštevujúcich
centrum služieb najmenej o 50 Rómov.

1e) Zohľadnenie potrieb verejnosti a systematický prístup

0 - 13

Súlad s potrebami rómskej komunity
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Č.

Kritérium

Opis

Rozsah

Počet
bodov

Poznámky

Projekt bol konzultovaný s miestnou/regionálnou komunitou, vrátane Rómov, pred
predložením žiadosti o projekt a je relevantný ich potrebám a požiadavkám,
predovšetkým miestnych Rómov (0 – 6).
Projekt je v súlade s potrebami komunity a odôvodnenie je dostatočne popísané a
preukázané v žiadosti o projekt (opis ako je projekt založený na princípe „zdolanahor“ a odráža verejnú mienku, plány miest, už dohodnutých potrieb atď.).
Definované portfólio Centier služieb odráža potreby Rómov. (0 - 4)
Až 3 ďalšie body sa udelia, ak v rámci projektu:




Žiadateľ sleduje už existujúcu stratégiu práce s Rómami a projekt už len
nadväzuje na ďalšie systematické úsilie žiadateľa. Abstrakt zo stratégie by
mal byť podrobne uvedený v dotazníku.
Do prípravy projektu boli aktívne zapojení Rómovia.
Projekt prispieva k desegregácii - ukončeniu priestorovej a sociálnej
separácie a izolácie členov marginalizovaných rómskych komunít a
väčšinovej populácie.

1f) Synergia s ďalšou zložkou programu – Miestny rozvoj (výlučne objektívne
kritérium)
Nachádzajú sa niektoré z marginalizovaných rómskych komunít v jednom z
najmenej rozvinutých okresov?

0-5

• áno - 5 bodov
• nie - 0 bodov

1g) Aktivity na preklenutie rozdielov

0-6

5/13

Č.

Kritérium

Opis

Rozsah

Počet
bodov

Poznámky

Projekt podporuje aktivity na preklenutie rozdielov, na ktorých sa Rómovia aj
Nerómovia spoločne aktívne podieľajú. Vykonávanie týchto aktivít alebo ich účinok
je trvalý, nepretržitý a udržateľný (0 - 6 body).
1h) Miestne iniciatívy v miestnom rozvoji a/alebo marginalizovaných rómskych
komunitách (eliminačné kritérium)
Navrhované iniciatívy na miestnej úrovni sú v súlade s nasledujúcim:
 iniciatívou (iniciatívami) sú komunitné prístupy a adresované
lokalizované problémy (základné príčiny),
 iniciatívy sú jasne definované v dotazníku,
 iniciatívy tiež organizujú a mobilizujú jednotlivcov z marginalizovanej
rómskej komunity,
 iniciatívy propagujú osvedčené postupy v miestnej činnosti,
 iniciatíva (iniciatívy) vyvíja (vyvíjajú) úsilie na dosiahnutie systémových
zmien a odkláňajúce sa od symptomatického prístupu k
holistickejšiemu rámcu,
 iniciatívou (iniciatívami) je trvalá činnosť zameraná na dosiahnutie
základného poslania, na rozdiel od jednorazových činností.

0–6

1i) Znásobovanie/replikácia a/alebo zlepšenie osvedčených postupov v
marginalizovaných rómskych komunitách (eliminačné kritérium)
Navrhované znásobovanie/replikácia/vylepšenie je v súlade s týmto:







sú vhodné pre cieľovú skupinu a cieľový región a sú udržateľné,
sú jasne definované v dotazníku,
je to spôsob, ako čo najlepšie implementovať špecifické opatrenia
potrebné pre rómske komunity a znižujúce rozdiely medzi Rómami
a Nerómami,
môžu byť implementované v skutočnom prostredí v rámci projektu,
prispievajú k výstupom a výsledkom programu,
pôvod osvedčeného postupu a jeho výsledky sú jasne definované v

0-7
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Č.

Kritérium


Opis

Rozsah

Počet
bodov

Poznámky

dotazníku a podporujú jeho vhodnosť na pokračovanie alebo replikáciu,
pôvod osvedčených postupov a ich výsledky sú jasne definované v
dotazníku a ich ďalšie vylepšovanie je založené na potrebách komunity.

2. Štruktúra projektu, riziká, aktivity a výstupy (celkom 17 bodov)
2a) Riadenie projektu je primerane definované a jasne opísané. Publicita projektu je
vhodne nastavená, s komunikačnou stratégiou a primeraným rozpočtom. Úloha
partnerov a ich príspevok k príprave a realizácii projektu sú jasne definované. Osoby
zodpovedné za riadenie a implementáciu aktivít majú skúsenosti v danej oblasti.
2b) Navrhovaný časový harmonogram realizácie projektu je jasný, realistický a
zodpovedá obsahu a potrebám projektu - jasne definuje proces implementácie
jednotlivých aktivít a výstupov.

0–4

0–4

2c) Riziká projektu sú jasne definované a relevantné vrátane návrhu opatrení na
elimináciu rizika. Počas prípravy projektu bolo náležite zohľadnené riziko spojené
s potenciálnou situáciou, kedy pandémia COVID-19 naďalej pretrváva aj v čase
implementácie projektu, a boli primerane zohľadnené spôsoby, akými bude projekt
zmierňovať riziká spojené s pandémiou, ako súčasť rizík projektu. (0 – 3 body)
Riziko spojené s budovami, ktoré sa majú obnoviť: ak je to relevantné, tak budova,
ktorá sa má obnoviť, je vo vlastníctve alebo v správe žiadateľa alebo projektového
partnera. V prípade, že žiadateľ/partner si budovu len prenajíma, môže sa udeliť
ešte nižší počet bodov.

do 5 bodov

V prípade, že budova nie je vlastnená/spravovaná alebo prenajatá žiadateľom alebo
partnerom - 0 bodov.
V prípade, že stavebné povolenie nebolo vydané, odpočíta sa až 6 bodov na základe
dôležitosti predmetnej budovy pre úspešnú realizáciu projektu. Počet bodov v
tomto kritériu môže byť záporný. (do 2 bodov)
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Č.

Kritérium

Opis

2d) Logický rámec projektu jasne uvádza relevantnosť projektu vo vzťahu k
programu a špecifikuje indikátory a metódy ich overenia (výstupy, výsledky, cieľ).
Počiatočné a cieľové hodnoty indikátorov sú realistické, indikátory sú
kvantifikovateľné a objektívne merateľné z hľadiska množstva a času. Zdroje
overenia sú špecifikované v projekte a budú k dispozícii a vhodné 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.

Rozsah

Počet
bodov

Poznámky

0–4

3. Rozpočtová efektívnosť (celkom 4 body)
Podrobný rozpočet je uvedený na celé obdobie projektu. Uvedené rozpočtové
položky sú potrebné na vykonávanie aktivít projektu a uvedené množstvá sú
primerané. Jednotkové ceny sú primerané a zodpovedajú cenám obvyklým na
miestnom trhu.

0–4

4. Absorpčná kapacita finančných prostriedkov (celkom 3 body)
Posúďte, či je projekt schopný efektívne absorbovať požadovaný grant v rámci
obdobia implementácie projektu.

0-3

5. Špecifické požiadavky (celkom 4 body)
Projekt prispieva k posilneniu bilaterálnej spolupráce s nórskymi partnermi:
 bilaterálna spolupráca bude pokračovať aj po ukončení projektu - počas
celej doby udržateľnosti projektu - 4 body
 bilaterálna spolupráca bude prebiehať počas celej doby realizácie projektu
- 3 body
 bilaterálna spolupráca je obmedzená na jednotlivé podujatia (napr.
doplnkové aktivity) - 1 bod

0–4
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Č.

Kritérium


Opis

Rozsah

Počet
bodov

Poznámky

bez bilaterálnej spolupráce - 0 bodov
Celkové skóre (maximálne 100 bodov)
Odporúčania
Vecné pripomienky

Odporúča sa/Neodporúča sa

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 60 bodov (v priemere) nebudú podporené.

9/13

Vysvetlenie:
Integrovaný prístup
Prístup, ktorý kombinuje jednotlivé zložky (t. j. zdravie, vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a nediskriminácia),
aby prispel k hlavnému cieľu projektu pri minimálnych nákladoch a udržateľným spôsobom. Tento prístup
zahŕňa úzku koordináciu všetkých aspektov (oblastí intervencie) potrebných pre rozvoj a pokrok. V našom
prípade možno hlavný cieľ definovať ako zlepšenie postavenia marginalizovanej rómskej komunity a ich
príležitostí v spoločnosti. Integrovaný prístup v našom prípade preto znamená najlepšiu možnú kombináciu
opatrení z rôznych komponentov schopných vytvoriť vhodné podmienky pre ľudí v marginalizovaných
rómskych komunitách a poskytnúť ľuďom žijúcim v marginalizovaných rómskych komunitách najlepší možný
súbor zručností pre ich budúce úsilie a posilnenie.

Marginalizovaná rómska komunita (MRK)
Na účely tejto výzvy je marginalizovanou rómskou komunitou komunita (koncentrácia) uvedená v Atlase
rómskych komunít, či už vo verzii z roku 2013 alebo v jej novšej verzii z roku 2019.

Atlas rómskych komunít
Atlas rómskych komunít 2019 je prístupný na https://www.minv.sk/?atlas-romskych-komunit-2019 .
Atlas rómskych komunít 2013 je prístupný na https://www.minv.sk/?atlas_2013.
Nákladovo efektívne opatrenie
Na účely tejto výzvy predstavuje nákladovo efektívne opatrenie hodnotu za peniaze pre dané opatrenie, t. j. či
sú náklady intervencie odôvodnené výsledkami.

Udržateľné opatrenie
Udržateľné opatrenie znamená opatrenie, pri ktorom existuje primerané uistenie sa, že jeho implementácia
bude pokračovať aj po dokončení projektu. Udržateľnosť opatrení sa dokladuje prostredníctvom Plánu
udržateľnosti (časť dotazníka pripojeného k žiadosti o projekt), ktorý by mal byť z dlhodobého hľadiska
realistický, logický, konzistentný a musí obsahovať dlhodobý plán financovania. Výstupy a výsledky projektu
musia byť udržateľné najmenej 3 roky (ak v projekte nie sú žiadne opatrenia v oblasti infraštruktúry), alebo 5
rokov (ak existujú opatrenia v oblasti infraštruktúry) a metódy použité na jeho dosiahnutie sú jasne opísané.
Riziká spojené s následným použitím sú jasne definované vrátane návrhu opatrení na ich odstránenie.

Opatrenia v oblasti zdravia
Niektoré príklady opatrení týkajúcich sa zdravia, ktoré sú relevantné pre túto výzvu, sú:







verejné stavebné práce súvisiace s verejným zdravím, ako sú kanalizácia, čističky vôd (tieto musia byť vždy
prepojené so školeniami zamestnancov pre MRK),
včasná intervencia pre deti, najmä pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,
poradenské služby,
zdravotnícke strediská prvého kontaktu, práčovňa, hygiena, poskytnutie útočiska atď.,
programy na zvyšovanie povedomia o zdraví,
vzdelávacie aktivity v oblasti zdravotnej starostlivosti,
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zriadenie zdravotníckeho zariadenia (primárneho kontaktu) v MRK,
športové a fyzické aktivity,
výživové programy,
mentorské programy pre rôzne skupiny, napr. tehotné matky, začínajúci mladí rodičia, starší ľudia, deti atď.,
programy medzigeneračného učenia,
školský zubár, školský lekár a iné ľahko dostupné zdravotné služby pre Rómov,
programy prevencie závislosti (vrátane programov rozpoznávania závislosti pre dospelých),
poskytovanie včasnej pomoci deťom, ktorých rodičia požívajú alkohol alebo drogy a/alebo majú duševnú
chorobu,
opatrenia na pomoc deťom, ktoré sa stali obeťami násilia - zvládanie a kvalita života (vrátane programov na
rozpoznávanie domáceho násilia).



Opatrenia v oblasti vzdelávania
Niektoré príklady opatrení týkajúcich sa vzdelávania, ktoré sú relevantné pre túto výzvu, sú:












podpora materských škôl (vzdelávanie) a/alebo predškolskej prípravy,
podpora budovania vzdelávacej infraštruktúry (napr. modulárne školy),
podpora komunitných sociálnych služieb,
výchovné a poradenské programy pre rodičov,
medzikultúrne a medzigeneračné programy,
letné školy pre neprospievajúcich žiakov,
doučovanie pre neprospievajúcich žiakov,
školenia pre komunitných pracovníkov, učiteľov, asistentov osvety zdravia a iných terénnych pracovníkov,
umelecké a kultúrne vzdelávanie,
súbežná práca s učiteľmi a poradenskými službami, rodičmi a žiakmi s cieľom zabrániť predčasnému
ukončeniu školskej dochádzky,
v prípade potreby hodiny pre zamestnancov v rómskom jazyku.

Opatrenia v oblasti zamestnanosti
Všetky opatrenia, ktoré zvyšujú vyhliadky na zamestnanie, ako napríklad:






kurzy a školenia osobitne zamerané na regionálne potreby, napr. kurzy výroby a stavebných prác, kurzy
súvisiace s cestovným ruchom a iné kurzy zvyšujúce zamestnateľnosť MRK,
finančné kurzy, kurzy IT a kurzy gramotnosti,
aktivácia trhu práce, schémy pre školenia zamerané na usmerňovanie a poradenstvo,
vzdelávacie a odborné (týkajúce sa povolania/zamestnania) školenia a kurzy,
tvorivé a jazykové kurzy.

Nediskriminačné opatrenia







aktivity zamerané na boj proti nenávistným prejavom, radikalizácii a extrémizmu vrátane sociálnych médií,
aktivity zamerané na posilnenie postavenia dievčat a žien,
aktivity zamerané na rovnaké zaobchádzanie, desegregáciu a nediskriminačné praktiky v rôznych sférach
života ľudí žijúcich v marginalizovanej rómskej komunite,
prevencia všetkých foriem násilia,
ochrana detí pred online hoaxmi, kybernetickou šikanou, sexuálnym zneužívaním, domácim násilím,
aktivity podporujúce porozumenie sociálnej inklúzii vo všeobecnosti,
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práca s informáciami, porozumenie informáciám, identifikácia falošných správ a dezinformácií,
podpora komunitných sociálnych služieb,
ďalšie činnosti zamerané osobitne na ohrozené deti a mládež.

Opatrenia v oblasti bývania
Aj keď táto výzva nie je osobitne navrhnutá pre väčšie investície do bývania (upozorňujeme, že na dosiahnutie
maximálneho počtu bodov v kritériu postačujú štyri z piatich opatrení), niektoré príklady vhodných opatrení
týkajúcich sa bývania sú:








poradenské služby na zabezpečenie stability bývania a prevencie straty bývania,
činnosti zamerané na zvyšovanie povedomia týkajúce sa bývania pre komunitu,
kurzy finančnej gramotnosti,
kurzy svojpomocnej výstavby,
právne služby súvisiace s vlastníckymi právami,
akčné plány, stratégia, verejná politika, komunitné služby,
zavedenie manažmentu, zmapovanie situácie v oblasti bývania.

Viacúrovňové a viacstranné partnerstvo
Viacúrovňové partnerstvo znamená partnerstvo medzi rôznymi úrovňami verejnej správy (národnou,
regionálnou, miestnou).
Viacstranné partnerstvo znamená partnerstvo medzi organizáciami z rôznych sektorov (verejný sektor, sektor
občianskej spoločnosti (vrátane cirkví a náboženských inštitúcií), súkromný sektor atď.).

Subjekty/aktéri pôsobiace v oblasti sociálneho začlenenia
Do oblasti sociálneho začlenenia patrí zvyšovanie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov
marginalizovaných rómskych komunít a zlepšovanie ich podmienok z hľadiska riešení v oblasti vzdelávania,
bývania, práce, zdravia, kultúry a jazyka a zlepšenie celkových sociálnych podmienok, životného prostredia a
racionálneho využívania zdrojov.

Centrum služieb
Na účely tejto výzvy, centrum služieb znamená zariadenie alebo súbor zariadení, v ktorých sa budú poskytovať
služby pre Rómov. Napr. komunitné centrum zriadené podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa
na účely tejto výzvy považuje za centrum služieb.

Aktivity na preklenutie rozdielov
Na účely tejto výzvy sa za aktivity na preklenutie rozdielov považujú aktivity, na ktorých sa spoločne aktívne
podieľajú ako Rómovia tak aj Nerómovia, pomáhajúce znižovať rozdiely medzi majoritou a Rómami.
Deti a mládež
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Deti a mládež predstavujú ľudí vo veku 0 – 24 rokov.

Okruh (rádius)
Okruh (rádius) sa počíta od cieľovej marginalizovanej rómskej komunity (komunita, v ktorej sa bude
implementovať väčšina opatrení).

Jednoznačne prospešná úloha
Jednoznačne prospešná úloha v projekte znamená, že daný individuálny subjekt / aktér / centrum je
prirodzenou a logickou súčasťou projektu. Jeho zapojenie sa riadi jasnou víziou, je súčasťou premyslenej
koncepcie a prirodzene do nej zapadá. Samostatné komponenty, ktoré nie sú jasne začlenené do celkovej
stratégie projektu, by nemali byť podporované. Na pokrytie takýchto výdavkov existuje niekoľko ďalších
finančných nástrojov (napr. EŠIF, regionálny príspevok atď.).

Najmenej rozvinuté okresy
Na účely tejto výzvy sa za najmenej rozvinuté okresy považujú tie, ktoré boli uvedené na Zozname najmenej
rozvinutých okresov vydanom v štvrťroku, v ktorom bola predložená žiadosť o projekt. Sú zverejnené na
https://www.nro.vicepremier.gov.sk/.

Cieľová marginalizovaná rómska komunita
Marginalizovaná rómska komunita, v ktorej sa bude implementovať väčšina opatrení.
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