
                                                                     Hodnotiaci hárok 

                            k projektom predloženým v rámci systému dotácií Ministerstva kultúry SR na rok 2020 

                                                              Program 2 Kultúra znevýhodnených skupín 

 

     

Číslo projektu:   

Názov (meno) žiadateľa:   

Názov projektu:   

    
 

Kritériá a ukazovatele hodnotenia Počet bodov  

 

Typ kritéria  

1. kultúrny prínos a potenciál projektu 30/15/0 bodovacie 

(relevantnosť výstupov projektu vzhľadom na zameranie podprogramu, kultúrno-

spoločenský význam, hodnoty a ideový rámec projektu, prínos pre lokálny a/alebo 

regionálny a/alebo slovenský a/alebo medzinárodný kultúrny kontext, kultúrna aktivita v 

predkladanom projekte je situovaná v okrese, ktorý sa nachádza v Zozname najmenej 

rozvinutých okresov*) 

  

2. prínos projektu pre cieľovú skupinu 20/10/0 bodovacie 

(schopnosť žiadateľa identifikovať cieľovú skupinu projektu, schopnosť sprístupniť témy 

a hodnoty projektu cieľovej skupine, relevantnosť zadefinovanej cieľovej skupiny)  
 

  

3. doterajšie kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu 10/5/0 bodovacie 

(kvalita a rozsah doterajších výstupov žiadateľa, odbornosť a skúsenosti žiadateľa, prínos 

projektu pre aktivity žiadateľa) 

  

4. rozpočet projektu 20/10/0 bodovacie 

(opodstatnenosť a primeranosť jednotlivých nákladových položiek vzhľadom na obsah 

a povahu celého projektu, ale aj k reálny trhovým cenám, primeranosť a opodstatnenosť 

celého rozpočtu projektu a miery výšky spolufinancovania nad rámec povinnej spoluúčasti, 

primeranosť žiadaných finančných prostriedkov vo vzťahu k projektu) 

  

5. kvalita realizačného plánu 20/10/0 bodovacie 

(relevantnosť stratégie realizácie projektu,  opodstatnenosť a primeranosť dĺžky realizácie 

projektu, možnosti ďalšieho rozvoja projektu) 

  

 

spolu 

 

  

*Pozri TU:http://www.upsvar.sk/statistiky/zoznam-najmenej-rozvinutych-okresov.html?page_id=561733) v zmysle zákona 336/2015 Z.z. 

o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

 

Charakteristika procesu hodnotenia: Súčasťou procesu hodnotenia je  hodnotiaci hárok, ktorý obsahuje 5 kritérií. 

Maximálny počet bodov za kritérium: kultúrny prínos a potenciál projektu je 30 bodov, za kritériá prínos 

projektu pre cieľovú skupinu, rozpočet projektu, kvalita realizačného plánu je  20 bodov, za kritérium doterajšie 

kultúrne aktivity žiadateľa vo vzťahu k projektu 10 bodov. Každé kritérium obsahuje  pomocné ukazovatele. 

Kritériá sa hodnotia nasledovne: počtom  bodov v hodnote 100% z celkového počtu  (postačujúce), počtom 

bodov 50% (čiastočne postačujúce) alebo počtom  bodov 0% (nepostačujúci). Maximálny počet bodov je 100. 

Percentuálna hranica na pridelenie dotácie je 50 % získaných bodov z celkového počtu bodov. Pridelenie dotácie 

je zároveň závislé na celkovom objeme  finančných prostriedkov vyčlenených na príslušný dotačný program, 

počte úspešných projektov a poradí v rámci celkového bodového hodnotenia. 

 

http://www.upsvar.sk/statistiky/zoznam-najmenej-rozvinutych-okresov.html?page_id=561733

