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Výberové kritériá a výberový proces 
 

Splnenie formálnych kritérií v rámci predloženej žiadosti o príspevok – cestovný grant posúdi 

Národný kontaktný bod. Ak je niektorá z odpovedí v rámci overenia formálnych kritérií “nie”, žiadosť 

bude vylúčená z ďalšieho hodnotenia. Ak Národný kontaktný bod identifikuje nedostatky 

v predloženej žiadosti o príspevok – cestovný grant, žiadateľ bude požiadaný o odstránenie zistených 

nedostatkov a/alebo doplnenie chýbajúcich informácií. Na takúto žiadosť zaslanú zo strany NKB 

žiadateľ odpovedá v lehote 5 pracovných dní. V rovnakej lehote je žiadateľ povinný odstrániť zistené 

nedostatky a/alebo doplniť chýbajúce informácie. Žiadateľ môže predložiť žiadosť o predĺženie 

termínu na odstránenie nedostatkov a/alebo doplnenie chýbajúcich informácií. 

V prípade, že žiadateľ zistené nedostatky neodstráni / chýbajúce informácie nepredloží, žiadosť 

o príspevok – cestovný grant bude zamietnutá. Žiadatelia sú oprávnení odvolať sa na NKB v prípade 

zamietnutia žiadosti z dôvodu nedodržania formálnych kritérií a/alebo kritérií oprávnenosti. Ďalšie 

informácie možno nájsť v kapitole 18 Príručky k bilaterálnemu fondu. 

1. FORMÁLNE KRITÉRIÁ 

č. KRITÉRIUM / Kontrolná otázka Áno Nie N/A Pripomienky 

1. Bola žiadosť o príspevok – cestovný grant 
doručená v stanovej lehote? 

    

2. Sú povinné prílohy priložené k žiadosti 
o príspevok – cestovný grant? 

    

3. Predložil žiadateľ chýbajúce informácie / 
odstránil zistené nedostatky v stanovenej 
lehote?
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2. KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI 

č. KRITÉRIUM / Kontrolná otázka Áno Nie N/A Pripomienky 

1. Je žiadateľ a jeho partner(i) oprávnení?     

2. Je časový rámec implementácie iniciatívy 
v súlade s dĺžkou a obdobím uvedeným vo 
výzve?
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3. Bol dodržaný maximálny limit 
požadovaného príspevku – cestovného 
grantu? 

    

 

                                                           
1
 Relevantné v prípade, že NKB požiadal o predloženie chýbajúcich informácií / odstránenie identifikovaných nedostatkov. 

2
 Trvanie iniciatívy je maximálne sedem dní vrátane dvoch dní na cestu. Posledný dátum oprávnenosti je uvedený vo Výzve. 
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3. VECNÉ KRITÉRIÁ 

č. KRITÉRIUM / Kontrolná otázka Áno Nie N/A 

1. Je cieľ a obsah iniciatívy v súlade s bilaterálnym 
cieľom Grantov EHP a Nórska? 

   

2. Majú obe zúčastnené strany prospech zo 
vzájomnej spolupráce? 

   

3. Sú spolupracujúce organizácie relevantné pre 
implementáciu iniciatívy? 

   

4. Je časový rámec implementácie iniciatívy 
uskutočniteľný a efektívny? 

   

5. Je zloženie skupiny primerané navrhovanej 
iniciatíve? 

   

6. Očakáva sa udržateľnosť bilaterálnej 
spolupráce? 

   

7. Je rozpočet primeraný navrhovanej iniciatíve?    

Stanovisko NKB POZITÍVNE / NEGATÍVNE 

 
Každá žiadosť o príspevok – cestovný grant, ktorá spĺňa formálne kritériá a kritériá 

oprávnenosti je zaslaná všetkým členom Spoločného výberu pre bilaterálne fondy (hlasujúci 

hodnotitelia) spolu s úvodným stanoviskom NKB, vypracovaným na základe vecných kritérií. 

V prípade, ak minimálne jedna kontrolná otázka v stanovisku NKB je označená ako „Nie“, stanovisko 

NKB je negatívne. Negatívne stanovisko ku konkrétnej otázke musí byť odôvodnené v stĺpci 

„Poznámky“. 

V prípade, že stanovisko NKB je pozitívne a do troch pracovných dní odo dňa zaslania žiadosti 

nie sú doručené žiadne námietky, žiadosť o príspevok – cestovný grant môže byť podporená; 

v opačnom prípade je žiadosť zamietnutá a rezervácia finančných prostriedkov zrušená. 

V prípade, že stanovisko NKB je negatívne a všetci, avšak najmenej dvaja hlasujúci hodnotitelia 

vzniesli námietky proti úvodnému stanovisku NKB, žiadosť o príspevok – cestovný grant bude 

podporená; v opačnom prípade je žiadosť zamietnutá a rezervácia finančných prostriedkov zrušená. 


