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1.
Č.
1.

2.
3.

Kontrolná otázka
Bola žiadosť o projekt doručená do termínu
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
1
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?
Je aspoň jeden z partnerov verejnou
inštitúciou založenou ako právnická osoba
na Ukrajine?
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

Opis

Rozsah

1. Dôležitosť projektu a jeho prínos k problematike (celkom 61 bodov)
1a) Projekt zahŕňa aktivity zamerané na podporu inštitucionálnej cezhraničnej spolupráce
s Ukrajinou. (eliminačné kritérium) (0 – 1),
• Aktivity sú dostatočne popísané a podrobné (0 – 1),
• Aktivity sú realizované na miestnej a/alebo regionálnej úrovni (0 – 2),
• Účasť slovenských a ukrajinských verejných inštitúcií na projektových aktivitách je
vyvážená (0 - 2),
• Projekt bude realizovaný miestnymi a/alebo regionálnymi verejnými inštitúciami (0 –
2),
• Projekt zahŕňa iniciatívy na miestnej úrovni (0 – 2),
• Projekt zahŕňa vhodné opatrenia na zlepšenie inštitucionálnej spolupráce s Ukrajinou
(0 - 3)
• Plánované výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť sú udržateľné (0 – 2).
1b) Projekt zahŕňa prenos najlepšej praxe v oblasti transparentnosti zo Slovenska na Ukrajinu,
(eliminačné kritérium) (0 – 1),
ktorá je:
• dostatočne popísaná a ktorá má byť realizovaná relevantnou inštitúciou s relevantnou
históriou o jej doterajšej činnosti (0 – 2),
• potrebná, užitočná a prínosná pre Ukrajinu (0 - 2),
• realizovaná na miestnej a/alebo regionálnej úrovni (0 – 2),
• realizovaná miestnymi a/alebo regionálnymi verejnými inštitúciami (0 – 2),

0 - 15

0 - 12

Počet
bodov

Poznámky

• v úplnom súlade s cieľmi programu (0 - 2),
• inovatívna pre Ukrajinu (0 – 1).
1c) Projekt zahŕňa spoločné semináre organizované slovenskými a ukrajinskými orgánmi
verejnej správy (eliminačné kritérium) (0 – 1).
• Cieľ plánovaných seminárov je v úplnom súlade s cieľmi programu (0 – 2),
• Semináre sú atraktívne pre cieľové skupiny (0 – 1),
• Trvanie a veľkosť seminárov je primeraná ich cieľom a cieľovým skupinám (0 – 1).
1d) Projekt zahŕňa vyslania z Ukrajiny na Slovensko (eliminačné kritérium) (0 – 1).
• Ciele vyslaní sú dostatočne popísané a podrobné (0 – 1),
• Vyslania sú v úplnom súlade s cieľmi programu (0 – 1),
• Vyslania poskytujú kľúčové vedomosti a zručnosti pre zapojenú inštitúciu v oblasti
dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií a transparentnosti (0 – 2),
• Vyslania sú potrebné, užitočné a prínosné pre vyslanú osobu v rámci jej odbornosti (0
– 1).
1e) Projekt zahŕňa aktivity zamerané na zlepšenie integrity a zodpovednosti verejných
inštitúcií na Slovensku a na Ukrajine (eliminačné kritérium) (0 – 1),
ktoré:
• odzrkadľujú odporúčania dokumentu Odporúčanie rady OECD o verejnej integrite2 (0
– 2),
• zaisťujú, aby systém verejnej integrity definoval verejnú integritu, zaručoval jej
podporu, kontrolu a posilňovanie (0 – 2),
• sú súčasťou celkového rámca riadenia vo verejnom sektore a správy verejných vecí
v rámci organizácie(0 – 2),
• jasne stanovujú zodpovednosti na úrovni organizácie za vypracovanie, zavedenie a
uplatňovanie prvkov systému integrity vo verejnom sektore (0 – 3),
• sú v úplnom súlade s cieľmi programu (0 – 2),
2

0-5

0-6

0 - 14

http://www.oecd.org/gov/ethics/integrity-recommendation-SVK.pdf
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sú realizované v spolupráci s organizáciou aktívnou a skúsenou v oblasti dobrej správy
vecí verejných s relevantnou históriou o jej doterajšej činnosti (0 – 2).
1f) Projekt zahŕňa aktivity zamerané na podporu udržateľnosti aktivít pôvodne podporených
v iných projektoch v oblasti dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií
a transparentnosti, ktoré sú:
• v úplnom súlade s cieľmi programu (0 – 2),
• realizované na miestnej a/alebo regionálnej úrovni (0 – 1),
• potrebné a prínosné pre Ukrajinu (0 – 1).
1g) Projekt zahŕňa aktivity na zvyšovanie povedomia zamerané na vhodnú komunikáciu
o ambíciách a dosiahnutých výsledkoch projektu smerom k širokej verejnosti (eliminačné
kritérium) (0 – 1)
ktoré sú:
• dostatočne popísané a podrobné (0 – 1),
• primerané k ambíciám a výsledkom, ktoré sa majú dosiahnuť (0 – 2),
• vhodné, dostupné a atraktívne pre širokú verejnosť (0 – 1).
•

0-4

0-5

2) Štruktúra projektu, riziká, aktivity a výstupy (celkom 16 bodov)
2a) Manažment projektu je vhodne definovaný a jasne popísaný. Úloha partnerov na
národnej a medzinárodnej úrovni a ich účasť na príprave a realizácii projektu je jasne
definovaná. Osoby zodpovedné za manažment a implementáciu aktivít na národnej
a medzinárodnej úrovni sú skúsené.
2b) Navrhovaný časový harmonogram realizácie projektu je jasný, reálny a korešponduje
s obsahom a potrebami projektu – jasne definuje proces realizácie jednotlivých aktivít
a výstupov.
2c) Riziká projektu sú jasne definované a relevantné, vrátane návrhu opatrení na elimináciu
rizík.
2d) Publicita projektu je vhodne nastavená, s komunikačnou stratégiou a adekvátnym
rozpočtom.

0–4

0–3
0–2
0–2
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2e) Logický rámec projektu jasne uvádza relevantnosť projektu vo vzťahu k programu,
špecifikuje indikátory a metódy ich overenia (výstupy, výsledky, cieľ). 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 dostupné
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.

0–5

3) Nákladová efektívnosť a udržateľnosť (celkom 12 bodov)
3a) 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.
3b) Celkové náklady projektu sú primerané k očakávaným výsledkom.
3c) Navrhované aktivity majú potenciál pre dlhodobý prínos a rozvoj ďalších aktivít.

0–4
0–4
0–4

4) Špecifické požiadavky (celkom 11 bodov)
4a) Projekt je realizovaný v partnerstve so subjektom/mi z Nórska/Islandu/Lichtenštajnska
(donorský projektový partner)
Bilaterálna spolupráca:
• bude pokračovať po skončení projektu – počas doby udržateľnosti – 4 body,
• bude prebiehať počas celej doby realizácie projektu – 2 body,
• je limitovaná na jednotlivé podujatia (napr. dodatočné aktivity) - 1 bod,
• žiadna bilaterálna spolupráca – 0 bodov.
4b) Projekt zahŕňa spoluprácu s MVO ako projektovým partnerom/spolupracujúcou
inštitúciou, ktorá:
• je aktívna v oblasti dobrej správy vecí verejných, zodpovedných inštitúcií
a transparentnosti (0 – 1),
• má dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti (0 – 1),

0–4

0–4
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• prebieha počas celej doby realizácie projektu (0 – 2).
4c) Projekt zahŕňa spolupracujúce partnerstvá rezortných ministerstiev na Slovensku a na
Ukrajine.
a) Spolupráca
• bude pokračovať po skončení projektu – počas doby udržateľnosti – 2 body,
• bude prebiehať počas celej doby realizácie projektu alebo bude obmedzená na
jednotlivé podujatia – 1 body,
• žiadna partnerská spolupráca rezortných ministerstiev – 0 bodov.
b) Rezortné ministerstvo/á je/sú prijímateľom/projektovým partnerom alebo projektovými
partnermi (výlučne objektívne kritérium):
• áno – 1 body,
• nie – 0 bodov.
Celkový súčet (maximum 100 bodov)
Odporúčania
Vecné pripomienky

0–3

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 45 bodov (v priemere) nebudú podporené.

6/6

