
    
 
Príloha č. 5 k Výzve DGV02 – Výberové kritériá (vrátane hodnotiaceho hárku) 

 

1. KRITÉRIÁ ADMINISTRATÍVNEJ ZHODY 

Č. Kontrolná otázka Áno Nie N/A Poznámky 

1. Bola žiadosť o projekt doručená do 
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 Poznámky 

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

   

2. 
Má žiadosť aspoň jedného projektového 
partnera spomedzi subjektov, ktorí sú 
uvedení ako "oprávnení partneri"? 

   

3. 

Je minimálne jeden z projektových partnerov 
alebo žiadateľ poradenským centrom alebo 
bezpečným ženským domom spĺňajúcim 
požadované štandardy2, 3? 

   

4. 
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.  
2 Štandardy sú stanovené v dokumente Rady Európy „Boj proti násiliu na ženách: minimálne štandardy pre podporné služby“, ktoré sú 
prispôsobené podmienkam SR Koordinačno-metodickým centrom (požadované štandardy ďalej ako Európske štandardy). 
3 Informatívny zoznam poskytovateľov sociálnych služieb spĺňajúcich požadované Európske štandardy je uvedený v prílohe č. 5 tejto 
výzvy. 
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3. OBSAHOVÉ KRITÉRIÁ 

Č. Kritérium Opis Rozsah Počet bodov Poznámky 

1. Dôležitosť projektu a jeho prínos k problematike (celkom 70 bodov) 

1a) Projekt zahŕňa lokálnu kampaň na zvýšenie povedomia aj lokálnu vzdelávaciu kampaň 
prispievajúce k výstupu programu realizované poradenským centrum alebo bezpečným ženským 
domom,  (eliminačné kritérium) (0 – 1). 

Ďalších najviac 11 bodov je možné udeliť, ak tieto kampane: 

 sú nevyhnutné a potrebné pre cieľovú oblasť a cieľovú skupinu a projekt zahŕňa riadne 
odôvodnenie potrieb regiónu a cieľovej skupiny,  

 sú v úplnom súlade s cieľmi programu,  

 sú atraktívne pre cieľovú/é skupinu/y,  

 sú inovatívne.  
 

0 - 12   

1b) Intervenčný tím pozostávajúci z aktérov zapojených do projektu (poradenské centrá, bezpečné 
ženské domy, polícia, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR,  obec, vyšší územný celok a iné inštitúcie 
relevantné pre riešenie danej problematiky) spĺňa nasledovné kritériá: 

 už má určitú históriu (0 – 3) 

 zahŕňa viacúrovňovú a viacstrannú spoluprácu4 (0 – 5) 

 zloženie tímu a plánovaná spolupráca sú zmysluplné a efektívne (0 – 5)  

0 - 13   

1c) V rámci projektu sú podporené poradenské centrá alebo bezpečné ženské domy v celkovom počte 

 4 a viac – 4 body 

 2 - 3 – 2 body 

 1 – 0 bodov 

0 - 10   

                                                           
4 Viacúrovňová spolupráca znamená spoluprácu s rôznymi úrovňami verejnej správy (celoštátnou, krajskou, okresnou, miestnou). Viacstranná spolupráca znamená spoluprácu medzi 
organizáciami z rôznych sektorov (verejný sektor, mimovládny sektor, súkromný sektor atď.). 
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Ak je v rámci projektu podporené súčasne poradenské centrum aj bezpečný ženský dom, aj pokiaľ sú 
prevádzkované jedným poskytovateľom sociálnych služieb, pripočítajú sa dva (2) body navyše. 
 
Ak je súčasťou projektu aj zariadenie nového bezpečného ženského domu alebo poradenského centra, 
pripočítajú sa ďalšie najviac štyri (4) body (podľa prínosu, vrátane geografickej lokalizácie služieb). 

1d) Množstvo a rôznorodosť činností vykonávaných zariadením5 podporeným v rámci projektu.  
Plánované činnosti v projekte: 

 spĺňajú osobitné podmienky poskytnutia projektového grantu (0 – 1) (eliminačné kritérium) 

 sú primerané, dostupné a kvalitatívne dobre zabezpečené (0 – 5), 

 udržateľné. (0 – 4) 
 
Zariadenia podporované v rámci projektu poskytujú aj iné ako povinné druhy podporných činností – 0 – 5 
bodov 
Vyhodnotí sa podľa množstva, druhu a nevyhnutnosti nepovinných podporných činností, ako aj pokrytie 
nepovinnými podpornými činnosťami v zapojených zariadeniach do projektu.   
 
Ak sú súčasťou projektu služby špecializované na obete sexuálneho násilia, pripočítajú sa ďalšie najviac 
štyri (4) body (podľa prínosu služieb vrátane pripravenosti a kvality služieb).  
 

0 - 19   

1e) Pripravenosť podporovaných poradenských centier alebo bezpečných ženských domov na prácu s 
deťmi  a plánovaná miera zlepšených podmienok v zariadeniach z hľadiska potrieb detí. 
Vyhodnotí sa množstvo, rôznorodosť a nevyhnutnosť rozšírených služieb poskytovaných deťom. (0 – 10)  

0 - 10   

1f) Súčasťou aktivít v projekte sú aj vyhľadávacie činnosti (outreach). Proces vykonávania 

vyhľadávacích činností je v projekte dostatočne detailne popísaný, vrátane sieťovania 

s miestnymi aktérmi za týmto účelom. Vyhodnotí sa rôznorodosť a efektívnosť plánovaného 

spôsobu vyhľadávania. (0 – 6) 

0 - 6   

                                                           
5
 Zariadenie poradenského centra/bezpečného ženského domu 
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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 - 4    

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, 
výsledkova výstupov je jasne definovaná. Aktivity sú vzájomne prepojené.  

0 - 3   

Riziká projektu sú jasne definované a relevantné, vrátane návrhu opatrení na elimináciu a zmierňovanie 
rizík.  
Riziko spojené s potenciálnou situáciou kedy pandémia z dôvodu COVID-19 neskončí ani počas 
implementácie projektu, by malo byť náležite brané do úvahy počas prípravy žiadosti o projekt 
a spôsoby, akými projekt bude zmierňovať riziká s tým spojené, budú adekvátne zvážené ako súčasť 
rizík projektu.  

0 - 3   

Publicita projektu je vhodne nastavená, s komunikačnou stratégiou a adekvátnym rozpočtom.  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.   

0 - 4   

Celkové náklady projektu sú primerané k očakávaným výsledkom.  0 - 4   

Navrhované aktivity majú potenciál pre dlhodobý prínos a rozvoj ďalších aktivít.   0 - 4   

4) Špecifické požiadavky (celkom 6 bodov) 

Projekt prispieva k posilneniu bilaterálnej spolupráce s Nórskymi partnermi:  

 súčasťou spolupráce je aj obojstranný výmenný pobyt odborníkov v oblasti detských obetí násilia (0 - 
2 body) 

 súčasťou spolupráce je aj seminár zameraný na zdieľanie skúseností s poskytovaním služieb 

0 - 6   
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menšinám (0 - 2 body) 

 bilaterálna spolupráca bude pokračovať aj po ukončení projektu - počas doby udržateľnosti - (0 - 2 
body) 

 Celkový súčet (maximum 100 bodov)   

 Odporúčania  Odporúča sa/Neodporúča sa   

 Vecné pripomienky  

 

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 50 bodov (v priemere) nebudú podporené.  

 


