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Výberové kritériá a výberový proces
Správca programu posúdi formálne kritériá administratívnej zhody a kritériá oprávnenosti. Správca
programu zamietne žiadosti o príspevok, ktoré nespĺňajú formálne kritériá administratívnej zhody
alebo kritériá oprávnenosti. Žiadatelia sú informovaní o svojom práve namietať proti zamietnutiu do 5
pracovných dní od zamietnutia. Toto zamietnutie nebráni opätovnému predloženiu Žiadosti o
príspevok.
Každá žiadosť o príspevok, ktorá spĺňa kritériá administratívnej zhody a kritériá oprávnenosti, je
rozoslaná príslušným zástupcom Výboru pre spoluprácu. Nominovaní zástupcovia správcu programu
a donorského partnera programu – Nórskeho Barentsovho sekretariátu – hodnotia žiadosť o
príspevok a rozhodnú, či žiadosť o príspevok odporučia alebo neodporučia na financovanie.
Nominovaní zástupcovia správcu programu a donorského partnera programu jednotlivo informujú
správcu programu o svojom rozhodnutí o každej žiadosti o príspevok do 10 pracovných dní. V tejto
lehote môžu Nórske veľvyslanectvo na Slovensku a medzinárodná partnerská organizácia poskytnúť
správcovi programu a donorskému partnerovi programu svoje pripomienky k žiadosti. Žiadosť bude
schválená, ak správca programu a donorský partner programu odporučia žiadosť o príspevok na
financovanie.
Konečné rozhodnutie vydá správca programu.

1. KRITÉRIÁ ADMINISTRATÍVNEJ ZHODY
č.
1.

2.

3.
4.

KRITÉRIUM / Kontrolná otázka
Bola žiadosť o príspevok doručená pred
uzávierkou výzvy, s použitím štandardného
formulára a metódy doručenia?
Bola žiadosť o príspevok doručená aspoň 8
týždňov pred plánovaným začiatkom
bilaterálnej iniciatívy?
Sú povinné prílohy priložené k žiadosti
o príspevok?
Predložil žiadateľ chýbajúce informácie /
odstránil zistené nedostatky v stanovenej
lehote?1

Áno

Nie

N/A

Pripomienky

Áno

Nie

N/A

Pripomienky

2. KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI
č.
1.
1

KRITÉRIUM / Kontrolná otázka
Sú žiadateľ a jeho partner(i) oprávnení?

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

2.

3.
4.

Je časový rámec implementácie iniciatívy
v súlade s dĺžkou a obdobím uvedeným vo
výzve?2
Bol dodržaný maximálny limit
požadovaného príspevku?
Ak plánované fyzické aktivity a výstupy
nemôžu byť realizované, opisuje žiadosť
náhradný plán (núdzovú virtuálnu
možnosť)?

3. VECNÉ KRITÉRIÁ
č.

KRITÉRIUM

1.

Relevantnosť
iniciatívy

2.

Príspevok k
zameraniu výzvy

3.

Relevantnosť
partnerstva

4.

Relevantnosť
zainteresovaných
subjektov

5.

Kvalita žiadosti
o príspevok

6.

Uskutočniteľnosť

7.

Udržateľnosť

8.

Efektívnosť
rozpočtu

Popis
Zhodnoťte prínos k posilneniu
bilaterálnych vzťahov, rozšíreniu
spolupráce, k zlepšeniu
vzájomných poznatkov
a porozumenia medzi
Slovenskom, Ukrajinou a
prispievateľskými štátmi.
Vyhodnoťte hlavne
komplexnosť, dlhodobý kontext
a oprávnenosť plánovaných
aktivít v rámci iniciatívy.
Zhodnoťte rovnováhu
v partnerstve a aktívne zapojenie
partnerov do plánovania
iniciatívy a jej implementácie.
Zhodnoťte schopnosť,
spôsobilosť a relevantnosť
zainteresovaných subjektov do
implementácie iniciatívy.
Zhodnoťte, či je žiadosť jasná
a stručná, vrátane relevantnosti
stanovených indikátorov.
Zhodnoťte časové a kapacitné
hľadisko a iné riziká, ktoré môžu
ovplyvniť / znemožniť
dosiahnutie cieľov iniciatívy.
Zhodnoťte, či iniciatíva môže
pokračovať, opakovať sa alebo
poskytovať iný prospech po
skončení obdobia realizácie /
financovania.
Zhodnoťte efektívnosť
a účinnosť nákladov na základe
princípu “Hodnota za peniaze”

Celkový počet pridelených bodov:
Rozhodnutie:
Podstatné pripomienky:

2

Rozsah

Body

Pripomienky

0–1

0–1

0–1

0–1

0–1

0–1

0–1

0–1

ODPORÚČAM / NEODPORÚČAM

Trvanie iniciatívy je maximálne 12 mesiacov. Posledný dátum oprávnenosti je uvedený vo Výzve.
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Hodnotiteľ môže prideliť pre konkrétne kritérium body v rozsahu od 0 (nie) do 1 (áno), pričom je možné
prideliť aj 0,5 bodu. V prípade, že je výsledok nižší ako 1, je hodnotiteľ povinný zdôvodniť svoje
hodnotenie v poli „Pripomienky“.
Hodnotitelia môžu predložiť pripomienky s cieľom zlepšiť kvalitu Žiadosti o príspevok. Pripomienky sa
označujú ako „podstatné“ alebo „nepodstatné“. V prípade doručenia podstatných pripomienok musí
byť žiadosť o príspevok upravená v lehote stanovenej zo strany SP a znovu predložená hodnotiteľom.
V prípade, že Žiadosť o príspevok získala 4 a menej bodov, považuje sa za neprijateľnú a nesmie byť
ďalej upravovaná s cieľom, aby bola následne schválená. Takáto žiadosť nebude podporená.
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