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KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV – HODNOTIACE A VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ 
 
Integrovaný regionálny operačný program 

Prioritná os 3:  Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch 

Špecifický cieľ 3.1:  Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle 
prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií 

Centralizovaná podpora: 1) Rozvoj kreatívneho talentu, jeho podnikateľského ducha a podpora netechnologických inovácií s použitím informačných 
technológií 
2) Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents) 
 
 

Hodnotiace kritériá pre hodnotenie žiadostí o poskytnutie NFP 
 
P. č. Kritérium Predmet hodnotenia Typ kritéria Hodnotenie Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria 

1. Príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom  IROP a  PO3 

1.1 

Súlad projektu s 
programovou 
stratégiou a 
intervenčnou 
logikou IROP PO3 

Posudzuje sa súlad projektu s programovou 
stratégiou IROP PO3, t. j. súlad projektu: 

- so špecifickým cieľom, 
- s definovanými oprávnenými aktivitami, 

Na rozdiel od administratívneho overenia ide o 
hĺbkové posúdenie vecnej (obsahovej) stránky 
projektu z hľadiska jeho súladu so stratégiou 
a cieľmi prioritnej osi 3 v danej oblasti. 

Vylučujúce 
kritérium 

áno 
Projekt je v súlade s programovou stratégiou IROP PO3 v oblasti centralizovanej 
podpory. 

Nie 
Projekt nie je v súlade s programovou stratégiou IROP PO3  
v oblasti centralizovanej podpory. 
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P. č. Kritérium Predmet hodnotenia Typ kritéria Hodnotenie Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria 

1.2 
Súlad projektu so 
stratégiou RIÚS / 
UMR 

Posudzuje sa súlad projektu: 

- so strategickým nastavením podpory kultúrneho 
a kreatívneho priemyslu v regióne, ktorý je 
súčasťou RIÚS / UMR, 

- s prioritnými špecializáciami kultúrneho  
a kreatívneho priemyslu definovanými v RIÚS / 
UMR. 

Vylučujúce 
kritérium 

áno 

Projekt je v súlade: 

- so strategickým nastavením podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu 
v regióne, ktorý je súčasťou RIÚS / UMR, 

a zároveň 

- s prioritnými špecializáciami kultúrneho a kreatívneho priemyslu 
definovanými v RIÚS / UMR. 

nie 

Projekt nie je v súlade: 

- so strategickým nastavením podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu 
v regióne, ktorý je súčasťou RIÚS / UMR, 

alebo 

- s prioritnými špecializáciami kultúrneho a kreatívneho priemyslu 
definovanými v RIÚS / UMR, resp. jeho súlad je iba v deklaratívnej rovine. 

1.3 
Príspevok projektu k 
strategickým 
dokumentom 

Posudzuje sa príspevok projektu k plneniu cieľov 
nasledovných strategických dokumentov: 
- Stratégia rozvoja kultúry Slovenskej republiky na 

roky 2014 – 2020, 
- Stratégia rozvoja kreatívneho priemyslu 

v Slovenskej republike 
- RIS3 - Stratégia výskumu a inovácií pre 

inteligentnú špecializáciu. 
 

Bodované 
kritérium 

5 Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov troch strategických dokumentov. 

3 
Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov jedného alebo dvoch strategických 
dokumentov. 

0 
Projekt neprispieva k napĺňaniu cieľov žiadneho z uvedených strategických 
dokumentov. 

1.4 
Komplexnosť 
projektu 

Posudzuje sa komplexnosť projektu vzhľadom na 
hlavné aktivity definované v IROP PO3, t. z. či 
projekt komplexne rieši potreby rozvoja KKP 

Vylučujúce 
kritérium 

Áno 
Projekt kombinuje zabezpečenie infraštruktúry kreatívneho centra s 
poskytovaním služieb vychádzajúcich z potrieb jednotlivých odvetví KKP 
v regióne. 
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P. č. Kritérium Predmet hodnotenia Typ kritéria Hodnotenie Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria 

v regióne. 

Za komplexný sa považujte projekt, ktorého 
predmetom je zabezpečenie potrebnej 
infraštruktúry kreatívneho centra a poskytovanie 
služieb v oblasti rozvoja KKP. 

Nie 
Predmetom projektu je len zabezpečenie potrebnej infraštruktúry kreatívneho 
centra bez poskytovania služieb, resp. poskytovanie služieb bez zabezpečenia 
potrebnej infraštruktúry. 

1.5 
Príspevok projektu 
k tvorbe programov 
a služieb podpory KC 

Posudzuje sa príspevok projektu k rozvoju 
kreatívneho priemyslu prostredníctvom počtu 
programov, resp. služieb, ktoré bude KC poskytovať 
po ukončení realizácie aktivít projektu. 

Typy programov/služieb sú definované v modeli 
centralizovanej podpory KC a žiadateľ sa zaviaže 
k ich poskytovaniu v závislosti od zamerania 
projektu. 

Na poskytovanie iných programov a služieb, než sú 
tie, ktoré sú vyjadrené cez merateľné ukazovatele 
sa neprihliada. 

Bodované 
kritérium 

5 
Vysoká miera príspevku projektu k tvorbe programov a služieb KC. 

Celkový počet programov a služieb poskytovaných KC je 6 a viac. 

3 
Stredná miera príspevku projektu k tvorbe programov a služieb KC. 

Celkový počet programov a služieb poskytovaných KC je 3 až 5. 

0 
Nízka miera príspevku projektu k tvorbe programov a služieb KC. 

Celkový počet programov a služieb poskytovaných KC je menej ako 3. 
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P. č. Kritérium Predmet hodnotenia Typ kritéria Hodnotenie Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria 

     2. Navrhovaný spôsob realizácie projektu 

2.1 

Vhodnosť a 
prepojenosť 
navrhovaných aktivít 
projektu vo vzťahu k 
východiskovej situácii 
a k stanoveným cieľom 
projektu 

Posudzuje sa, či ciele projektu vychádzajú zo 
stavu odvetví KKP v regióne pred podaním 
projektu. Posudzuje sa tiež intervenčná logika 
projektu, t.j. či sú aktivity zvolené a činnosti 
definované s ohľadom na dosiahnutie 
plánovaných cieľov projektu. 

Bodované 
kritérium 

5 
Ciele projektu vychádzajú zo stavu odvetví KKP v regióne pred podaním 
projektu. Projektové aktivity sú zvolené a jednotlivé činnosti definované 
s ohľadom na dosiahnutie plánovaných cieľov projektu. 

0 
Ciele projektu nevychádzajú zo stavu odvetví KKP v regióne pred podaním 
projektu. Navrhované projektové aktivity a činnosti ako celok neumožnia 
dosiahnuť plánované ciele projektu. 

2.2 

Posúdenie vhodnosti 
navrhovaných 
projektových aktivít z 
vecného a časového 
hľadiska 

Posudzuje sa účinnosť a logická previazanosť 
aktivít projektu, ich chronologická nadväznosť, 
vhodnosť a reálnosť dĺžky ich trvania, taktiež 
kvalitatívna úroveň a využiteľnosť výstupov 
projektu.  

Celkovo sa posudzuje súlad vecného a časového 
harmonogramu so všetkými časťami projektu 
(vrátane všetkých príloh).  

 

Bodované 
kritérium 

5 

Navrhovaný spôsob realizácie aktivít: 

- umožňuje dosiahnutie výstupov projektu v navrhovanom rozsahu a 
požadovanej kvalite a zároveň 

- aktivity projektu majú logickú vzájomnú súvislosť; a zároveň 
- časové lehoty realizácie aktivít sú reálne a chronologicky usporiadané. 

Celkovo navrhovaný vecný a časový harmonogram je plne v súlade so 
všetkými časťami projektu (vrátane všetkých príloh). 

3 

Navrhovaný spôsob realizácie aktivít: 

- umožňuje dosiahnutie výstupov projektu v navrhovanom rozsahu a 
požadovanej kvalite a zároveň 

- aktivity projektu majú logickú vzájomnú súvislosť; a zároveň 
- časové lehoty realizácie aktivít sú reálne a chronologicky usporiadané. 

Celkovo boli v rôznych častiach projektu (vrátane príloh) identifikované 
rozpory, avšak tieto neohrozujú realizáciu projektu. 
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P. č. Kritérium Predmet hodnotenia Typ kritéria Hodnotenie Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria 

0 

Projekt vykazuje minimálne jeden z nasledovných nedostatkov: 

- navrhovaný spôsob realizácie aktivít neumožňuje dosiahnutie výstupov 
projektu v navrhovanom rozsahu a/alebo požadovanej kvalite alebo 

- aktivity projektu nie sú v plnej miere logicky prepojené alebo 
- časové lehoty realizácie aktivít nie sú reálne a/alebo chronologicky 

usporiadané. 

Celkovo navrhovaný vecný a časový harmonogram nie je v súlade s ostatnými 
časťami projektu (vrátane všetkých príloh) a rozpory identifikované v rôznych 
častiach projektu, vrátane všetkých príloh, ohrozujú realizáciu projektu. 

2.3 

Posúdenie 
primeranosti 
a reálnosti 
plánovaných hodnôt 
merateľných 
ukazovateľov 

V rámci daného kritéria sa posudzuje primeranosť 
a reálnosť nastavenia hodnôt merateľných 
ukazovateľov vzhľadom na rozsah navrhovaných 
aktivít projektu a rozsah plánovaných služieb 
poskytovaných KC, rozpočet a časový 
harmonogram realizácie projektu. 

Bodované 
kritérium 

5 

Zvolené merateľné ukazovatele pokrývajú komplexne výsledky všetkých 
navrhovaných aktivít a rozsah plánovaných služieb poskytovaných KC je 
dosiahnuteľný pri stanovenom rozpočte a v lehotách stanovených v časovom 
rámci projektu. 

3 

Zvolené merateľné ukazovatele pokrývajú komplexne výsledky všetkých 
navrhovaných aktivít a rozsah plánovaných služieb poskytovaných KC je 
dosiahnuteľný pri stanovenom rozpočte a v lehotách stanovených v časovom 
rámci projektu. Sú identifikované nedostatky, ktoré neohrozujú dosiahnutie 
cieľov projektu. 

0 

Pre zvolené merateľné ukazovatele platí ktorákoľvek z nasledujúcich 
podmienok: 

- nepokrývajú komplexne výsledky všetkých navrhovaných aktivít a rozsah 
plánovaných služieb poskytovaných KC, 

alebo 

- nie sú dosiahnuteľné pri stanovenom rozpočte projektu  

alebo 

- nie sú dosiahnuteľné v lehotách stanovených v časovom rámci projektu. 
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P. č. Kritérium Predmet hodnotenia Typ kritéria Hodnotenie Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria 

3. Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa 

3.1 
Kapacita žiadateľa na 
realizáciu projektu 

Posudzuje sa kapacita žiadateľa na realizáciu 
projektu, t. j. počas obdobia fyzickej realizácie 
aktivít uvedeného v harmonograme projektu. V 
rámci toho sa posudzuje, či žiadateľ disponuje  
kapacitami s potrebnou odbornou spôsobilosťou a 
know-how potrebným pre realizáciu projektu v 
danej oblasti. 

Realizácia projektu môže byť zabezpečená 
internými kapacitami žiadateľa alebo externými 
kapacitami, ktoré si žiadateľ na tento účel obstará. 

Bodované 
kritérium 

5 

Žiadateľ preukázal disponovanie kapacitami s potrebnou odbornou 
spôsobilosťou a know-how potrebnými pre realizáciu projektu v danej oblasti 
a je jasne popísaný spôsob využitia buď interných alebo externých kapacít  
(resp. ich kombinácie) na tento účel. 

3 

Žiadateľ preukázal disponovanie kapacitami s potrebnou odbornou 
spôsobilosťou a know-how potrebnými pre realizáciu projektu v danej oblasti 
a je jasne popísaný spôsob využitia buď interných alebo externých kapacít  
(resp. ich kombinácie). V rámci projektu sú identifikované malé nedostatky, 
ktoré však neohrozujú realizáciu projektu. 

0 

Žiadateľ nepreukázal disponovanie kapacitami s potrebnou odbornou 
spôsobilosťou a know-how, potrebným pre realizáciu projektu v danej oblasti, 
ani spôsob využitia interných alebo externých kapacít (resp. ich kombinácie) 
na tento účel nie je jasne popísaný pre posúdenie dostatočnej kapacity 
žiadateľa realizáciu projektu. V rámci projektu sú identifikované nedostatky, 
ktoré ohrozujú realizáciu projektu. 

3.2 
Kapacita žiadateľa na 
riadenie projektu 

Posudzuje sa administratívna kapacita žiadateľa na 
riadenie projektu počas obdobia fyzickej realizácie 
aktivít uvedeného v harmonograme projektu 
a následne v období udržateľnosti a to v súlade 
s podmienkami definovanými v príslušnej riadiacej 
dokumentácii IROP PO3. 

Riadenie projektu môže byť zabezpečené internými 
kapacitami žiadateľa alebo externými kapacitami, 
ktoré si žiadateľ na tento účel obstará. 

Bodované 
kritérium 

5 
Žiadateľ preukázal disponovanie kapacitami (internými, externými, prípadne 
ich kombináciou) potrebnými na riadenie projektu daného rozsahu podľa 
podmienok riadiacej dokumentácie IROP PO3.  

3 

Žiadateľ preukázal disponovanie kapacitami (internými, externými, prípadne 
ich kombináciou) potrebnými na riadenie projektu daného rozsahu podľa 
podmienok riadiacej dokumentácie IROP PO3. V rámci projektu sú 
identifikované malé nedostatky, ktoré však neohrozujú riadenie projektu. 

0 
Žiadateľ nepreukázal disponovanie kapacitami (internými, externými, 
prípadne ich kombináciou) potrebnými na riadenie projektu daného rozsahu 
podľa podmienok riadiacej dokumentácie IROP PO3. V rámci projektu sú 
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P. č. Kritérium Predmet hodnotenia Typ kritéria Hodnotenie Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria 

identifikované nedostatky, ktoré ohrozujú riadenie projektu. 

3.3 

Kapacita žiadateľa na 
zabezpečenie 
poskytovania služieb 
KC 

Posudzuje sa kapacita žiadateľa, na zabezpečenie 
poskytovania služieb KC počas referenčného 
obdobia. V rámci toho sa posudzuje, či žiadateľ 
disponuje kapacitami s potrebnou odbornou 
spôsobilosťou, know-how. 

Bodované 
kritérium 

5 
Žiadateľ preukázal kapacity (interné, externé alebo ich kombinácia) 
s potrebnou odbornou spôsobilosťou, know-how pre zabezpečenie 
poskytovania služieb KC. 

3 

Žiadateľ preukázal kapacity (interné, externé alebo ich kombinácia) s 
potrebnou odbornou spôsobilosťou, know-how pre zabezpečenie 
poskytovania služieb KC. V rámci projektu sú identifikované malé nedostatky, 
ktoré však neohrozujú poskytovanie služieb KC. 

0 

Žiadateľ nepreukázal kapacity (interné, externé alebo ich kombinácia) s 
potrebnou odbornou spôsobilosťou, know-how pre zabezpečenie 
poskytovania služieb KC. V rámci projektu sú identifikované nedostatky, ktoré 
ohrozujú poskytovanie služieb KC. 
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P. č. Kritérium Predmet hodnotenia Typ kritéria Hodnotenie Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria 

4. Finančná a ekonomická stránka projektu 

4.1 
Do akej miery sú 
výdavky projektu 
oprávnené? 

Posudzuje sa, či navrhované výdavky projektu 
spĺňajú všetky podmienky oprávnenosti 
definované v riadiacej dokumentácii IROP PO3, 
resp. príslušnej výzvy, upravujúcej oblasť 
oprávnenosti výdavkov. 

V rámci kritéria sa posudzujú tieto podmienky 
oprávnenosti výdavkov: 

- vecná oprávnenosť, 
- účelnosť, resp. nevyhnutnosť, 
- hospodárnosť, 
- efektívnosť, 
- územná oprávnenosť, 
- časová oprávnenosť. 

V prípade identifikácie neoprávnených výdavkov 
projektu sa v procese odborného hodnotenia 
výška celkových oprávnených výdavkov projektu 
zníži o výšku identifikovaných neoprávnených 
výdavkov. 

Vylučujúce 
kritérium 

áno 
60% a viac finančnej hodnoty žiadateľom definovaných celkových 
oprávnených výdavkov projektu je posúdených ako oprávnené. 

nie 
Menej ako 60% finančnej hodnoty žiadateľom definovaných celkových 
oprávnených výdavkov projektu je posúdených ako oprávnených. 

4.2 
Finančná 
udržateľnosť 
projektu 

Posudzuje sa zabezpečenie finančnej 
udržateľnosti projektu z finančnej stránky, a to na 
základe finančnej analýzy založenej na 
predpokladoch prevádzkovania (poskytovania 
služieb) KC počas referenčného obdobia, kde sa 
zohľadnia prevádzkové výdavky a prevádzkové 
príjmy projektu. 

Za finančne udržateľný sa považuje projekt, ktorý 

Vylučujúce 
kritérium 

áno 

Žiadateľ preukázal zabezpečenie finančného krytia prevádzky projektu 
počas referenčného obdobia. 

V prípade záporných kumulovaných peňažných tokov vo finančnej 
analýze žiadateľ preukázal finančnú udržateľnosť prostredníctvom 
finančného krytia daného deficitu, napr. získanie finančných zdrojov 
prostredníctvom prísľubov žiadateľa, ktoré musia byť minimálne vo 
výške dosiahnutého záporného cash flow v každom roku sledovaného 
obdobia, a to z jeho rozpočtu alebo zriaďovateľa/vlastníka KC. 
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vo finančnej analýze preukáže: 

1. kladný alebo minimálne nulový kumulovaný 
(nediskontovaný) čistý peňažný tok za každý 
rok referenčného obdobia 

alebo 

2. v prípade záporného kumulovaného čistého 
peňažného toku iné zdroje krytia tohto 
deficitu. 

V rámci toho sa posudzuje aj reálnosť nastavenia 
predikcií (vstupov do analýzy), ktoré ovplyvňujú 
celkový výsledok analýzy. V prípade nereálnosti 
vstupných údajov vstupujúcich do analýzy, 
hodnotiteľ tieto primerane upraví a zhodní 
kritérium podľa korigovaných vstupov 
a výsledkovej hodnoty po vykonaní korekcie 
vstupov. 

nie 
Žiadateľ nepreukázal zabezpečenie finančného krytia prevádzky 
projektu počas referenčného obdobia. 

4.3 

Vytvorenie fondu 
udržateľnosti pre 
zabezpečenie 
udržateľnosti 
projektu 

Posudzuje sa kapacita žiadateľa na zabezpečenie 
udržateľnosti projektu pomocou vytvorenia fondu 
udržateľnosti.  

Vylučujúce 
kritérium 

áno 
V rámci projektu bude vytvorený Fond udržateľnosti KC financovaný zo 
všetkých príjmov KC. 

nie 
V rámci projektu nebude vytvorený Fond udržateľnosti KC financovaný 
zo všetkých príjmov KC. 

4.4 

Miera oprávnenosti 
celkových 
oprávnených 
výdavkov projektu 

Posudzuje sa miera správnosti navrhovaných 
celkových oprávnených výdavkov rozpočtu 
projektu vo vzťahu k požadovaným celkovým 
oprávneným výdavkom projektu z pohľadu 
oprávnenosti.efektívnosť, 

Bodované 
kritérium 

5 
Viac ako 90% z finančnej hodnoty navrhovaných celkových 
oprávnených výdavkov je oprávnených. 

3 
80% (vrátane) až 90% (vrátane) z finančnej hodnoty navrhovaných 
celkových oprávnených výdavkov je oprávnených. 

0 
menej ako 80% z finančnej hodnoty navrhovaných celkových 
oprávnených výdavkov je oprávnených. 
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4.5 
Štruktúra 
a správnosť rozpočtu 

Posudzuje sa, či sú jednotlivé výdavky 
zrozumiteľné, matematicky správne, podrobne 
špecifikované a správne priradené k skupinám 
oprávnených výdavkov. 
 
Tieto nedostatky nie sú spojené s krátením 
oprávnených výdavkov. 

Bodované 
kritérium 

5 

Rozpočet obsahuje nedostatky v štruktúre a správnosti, ktoré sa týkajú 
položiek, ktoré sumárne predstavujú maximálne 5% hodnoty celkových 
oprávnených výdavkov. 

Miera v percentách sa počíta už po prípadnom krátení oprávnených 
výdavkov vykonaných v rámci kritéria 4.1. 

3 

Rozpočet obsahuje nedostatky v štruktúre a správnosti, ktoré sa týkajú 
položiek, ktoré sumárne predstavujú viac ako 5% nie však viac ako 20% 
hodnoty celkových oprávnených výdavkov. 

Miera v percentách sa počíta už po prípadnom krátení oprávnených 
výdavkov vykonaných v rámci kritéria 4.1. 

0 

Rozpočet obsahuje nedostatky v štruktúre a správnosti, ktoré sa týkajú 
položiek, ktoré sumárne predstavujú viac ako 20% hodnoty celkových 
oprávnených výdavkov. 

Miera v percentách sa počíta už po prípadnom krátení oprávnených 
výdavkov vykonaných v rámci kritéria 4.1. 
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Sumarizačná tabuľka hodnotiacich kritérií 

Oblasť hodnotenia P. č. Kritérium Typ kritéria Hodnotenie 
Maximálny 

počet bodov 

1. Príspevok  
navrhovaného projektu   
k cieľom  a výsledkom  
IROP a  PO3 

1.1 Súlad projektu s programovou stratégiou a intervenčnou logikou IROP PO3 Vylučujúce áno / nie N/A 

1.2 Súlad projektu so stratégiou RIÚS / UMR Vylučujúce áno / nie N/A 

1.3 Príspevok projektu k strategickým dokumentom  Bodované 5 / 3 / 0 5 

1.4 Komplexnosť projektu Vylučujúce áno / nie N/A 

1.5 Príspevok projektu k tvorbe programov a služieb podpory KC Bodované 5 / 3 / 0 5 

  Spolu     10 

2. Navrhovaný spôsob 
realizácie projektu 

2.1 
Vhodnosť a prepojenosť navrhovaných aktivít projektu vo vzťahu k 
východiskovej situácii a k stanoveným cieľom projektu 

Bodované 5 / 0 5 

2.2 
Posúdenie vhodnosti navrhovaných projektových aktivít z vecného a časového 
hľadiska 

Bodované 5 / 3 / 0 5 

2.3 
Posúdenie primeranosti a reálnosti plánovaných hodnôt merateľných 
ukazovateľov 

Bodované 5 / 3 / 0 5 

  Spolu 
  

15 

3. Administratívna  
a prevádzková kapacita 
žiadateľa 

3.1 Kapacita žiadateľa na realizáciu projektu Bodované 5 / 3 / 0 5 

3.2 Kapacita žiadateľa na riadenie projektu Bodované 5 / 3 / 0 5 

3.3 Kapacita žiadateľa na zabezpečenie poskytovania služieb KC Bodované 5 / 3 / 0 5 

  Spolu 
  

15 

4. Finančná a ekonomická 
stránka projektu 

4.1 Do akej miery sú výdavky projektu oprávnené? Vylučujúce áno / nie N/A 

4.2 Finančná udržateľnosť projektu Vylučujúce áno / nie N/A 

4.3 Vytvorenie fondu udržateľnosti pre zabezpečenie udržateľnosti projektu Vylučujúce áno / nie N/A 

4.4 Miera oprávnenosti celkových oprávnených výdavkov projektu Bodované 5 / 3 / 0 5 

4.5 Štruktúra a správnosť rozpočtu Bodované 5 / 3 / 0 5 

 
Spolu 

  
10 

SPOLU 
    

50 

Na splnenie kritérií odborného hodnotenia musia byť vyhodnotené kladne všetky vylučujúce hodnotiace kritériá a zároveň musí byť splnená 
minimálna hranica pri bodovaných hodnotiacich kritériách, ktorá predstavuje 60% z maximálneho počtu bodov bodovaných hodnotiacich 
kritérií. Minimálny počet bodov je 30.  
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Rozlišovacie kritériá 

1. Miera príspevku projektu k rozvoju kreatívneho priemyslu – posúdenie na základe Value for Money 
2. Výsledný počet bodov dosiahnutý v odbornom hodnotení v rámci skupiny 2. Navrhovaný spôsob realizácie projektu. 
3. Výsledný počet bodov dosiahnutý v odbornom hodnotení v rámci skupiny 4. Finančná a ekonomická stránka projektu. 
4. Výsledný počet bodov dosiahnutý v odbornom hodnotení v rámci skupiny 3. Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa. 
5. Výsledný počet bodov dosiahnutý v odbornom hodnotení v rámci skupiny 1. Príspevok  navrhovaného projektu k cieľom  a výsledkom  

IROP a  PO3. 
 
Aplikácia rozlišovacích kritérií 
 
Rozlišovacie kritériá sa uplatňujú iba v prípade, ak sa v poradí vytvorenom po odbornom hodnotení, na základe získaného počtu bodov, 
nachádzajú na hranici danej výškou alokácie na výzvu viaceré žiadosti o poskytnutie NFP. Rozlišovacie kritéria sa aplikujú postupne, t.j. druhé 
a ďalšie rozlišovacie kritérium sa aplikuje len v prípade, ak sa na základe predchádzajúceho kritéria nerozhodlo o konečnom poradí žiadostí 
o poskytnutie NFP na hranici alokácie. 
 
Value for Money 
 
Value for Money predstavuje pomerový ukazovateľ na základe ktorého sa kvantifikuje miera príspevku projektu k rozvoju kreatívneho 
priemyslu. Miera príspevku je vyjadrená ako pomer celkových oprávnených výdavkov hlavných aktivít projektu (v sume vyjadrenej bez DPH) 
k celkovému počtu poskytovaných programov/služieb KC v rámci toho istého projektu. 
 
Typy programov/služieb sú definované v modeli centralizovanej podpory KC. 
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Vzorec pre výpočet:  
 

𝐕𝐟𝐌 =
celkové oprávnené výdavky projektu bez DPH

celkový počet programov, služieb KC
 

 
Vyšší príspevok má ten projekt, ktorý poskytuje výstupy projektu (programy/služby KC) za menšiu hodnotu peňazí. 
 
Aplikáciou Value for Money sa zoradia projekty na hranici alokácie vzostupne (od najnižšej hodnoty po najvyššiu hodnotu). 
 
V prípade identifikácie neoprávnených výdavkov projektu (z titulu vecnej neoprávnenosti, neúčelnosti, nehospodárnosti a pod.) sa v procese 
odborného hodnotenia výška celkových oprávnených výdavkov projektu adekvátne zníži. Do výpočtu hodnoty Value for Money v tomto prípade 
vstupuje už odborným hodnotiteľom korigovaná výška celkových oprávnených výdavkov projektu (bez DPH). 


