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1. VŠEOBECNÁ ČASŤ 

 

1.1 Všeobecné podmienky, výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber 

projektov stratégie CLLD 

 

Hodnotiace (bodovacie) kritériá, ktoré MAS zvolila pre výber projektov v rámci stratégie 

CLLD vychádzajú z miestnych potrieb a sú v súlade s:   

a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 

2013, kde sa stanovuje spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 

rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 

poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a 

rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom 

fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a 

Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady 

(ES) č. 1083/2006 (všeobecné nariadenie),  

b) Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja 

vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 

vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 

 

V prípade zmien výberových kritérií a hodnotiacich (bodovacích)  kritérií, RO PRV  na 

podnet gestora CLLD na základe návrhu predloženého MAS prehodnotí kritériá nad 

rámec, najskôr však po troch rokoch odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia  

o pridelení štatútu MAS. Gestor CLLD môže vyzvať MAS na zmenu kritérií nad rámec aj v 

inej lehote ako je uvedené v predchádzajúcej vete. 

 

Hodnotiacimi (bodovacími) kritériami je definovaný presný popis pre každý stupeň 

(rozsah) hodnotiaceho (bodovacieho) kritéria kedy projekt získa konkrétny počet bodov 

(spĺňa dané kritérium). MAS ďalej stanovila minimálnu hodnotu, ktorú musí projekt 

dosiahnuť aby bol oprávnený.  

 

MAS definovala aj rozlišovacie kritériá. Tieto kritériá budú bližšie špecifikované vo 

výzvach pre jednotlivé opatrenia a slúžia predovšetkým na určenie poradia v prípade, že 

dva a viacej hodnotených projektov dosiahlo rovnakého počtu bodov a alokácia určená 

vo výzve nepostačuje na schválenie všetkých takýchto projektov. Rozlišovacie kritériá 
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MAS určí primárne z hodnotiacich (bodovaných) kritérií, pričom môže vybrať jedno 

alebo viacero z týchto kritérií. Poradie na základe rozlišovacích kritérií sa určí na 

základe dosiahnutého počtu bodov pre dané kritériá z odborného hodnotenia od 

najvyššieho počtu po najnižší počet bodov.  

 

MAS Malodunajskoje oprávnená vykonať zmenu hodnotiacich kritérií pre výber 

projektov (bodovacie kritériá) a kritérií nad rámec, ktoré si stanovila maximálne 2 krát 

počas implementácie stratégie CLLD v súlade s nasledovnými podmienkami: 

a) najskôr po jednom roku odo dňa nadobudnutia zmluvy o poskytnutí NFP pre 

podopatrenie 19.4 

b) po vykonaní strednodobého hodnotenia stratégie CLLD 

c) gestor CLLD môže vyzvať MAS na zmenu kritérií aj v inej lehote ako je uvedené 

v písm. a) a b) tohto odseku. 

 

1.1 Všeobecné podmienky pre MAS MALODUNAJSKO 

 

a) MAS zabezpečí  priradenie odborných hodnotiteľov k ŽoNFP.  

b) MAS zabezpečí kontrolu oprávnenosti žiadateľa na základe definície žiadateľa  

v zmysle vyhlásenej výzvy a príručky platnej ku dňu zverejnenia výzvy na 

predkladanie žiadostí. 

c) MAS overípodmienky poskytnutia príspevku (všeobecné a špecifické kritéria),  

definovaných vo výzve,  v príručke pre žiadateľa a v stratégii CLLD. Ak niektorá z 

podmienok poskytnutia príspevku nie je pre danú ŽoNFP relevantná, MAS ju 

neoveruje 

d) MAS zabezpečí overenie cieľa rozsahu a činnosti projektu. Cieľ projektu musí byť 

v súlade so sledovanými cieľmi PRV 2014 – 2020 pre príslušné opatrenie, 

podrobne  stanovenými v metodickej príručke,  stratégii CLLD a vo výzve. Rozsah 

a činnosti projektu musia byť v súlade s podporovaným rozsahom a činnosťami 

stanovenými v metodickej príručke a v stratégii CLLD. Rozsah a činnosti projektu 

musia byť transparentné a sú nediskriminačné. 

e) V  odbornom hodnotení overí MAS priradenie oprávnených výdavkov uvedených 

v ŽoNFP k prioritným a sekundárnym fokusovým oblastiam príslušného 

opatrenia/podopatrenia a operácie. V prípade, že oprávnený výdavok prispieva 
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k viacerým fokusovým oblastiam priradí sa k prevažujúcej oblasti. V prípade 

nesprávneho priradenia vykonajú zmenu v príslušnej časti ŽoNFP resp. v jej 

prílohách. Podrobnosti priradenia k fokusovým oblastiam budú uvedené v 

príručkách pre žiadateľa v PRV 2014 – 2020. 

f) Hodnotitelia sú povinní pred účasťou na odbornom hodnotení podpísať Čestné 

vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu 

záujmov 

g) odborné hodnotenievykonávajú hodnotitelia v priestoroch určených MAS, pričom 

nie sú oprávnení odnášať poskytnuté dokumenty mimo priestorov MAS 

h) Tam kde to bude relevantné MAS vykoná overenie súladu predloženej ŽoNFP so 

schémou štátnej pomoci alebo schémou pomoci deminimis pre príslušné 

opatrenie/podopatrenie 

i) MAS je povinná výsledky po overení písomne zaznamenávať. 

j) MAS v rámci odborného hodnotenia ŽoNFP zabezpečí posúdenie ŽoNFP 

odbornými hodnotiteľmi, ktorí vyhodnotia predložené ŽoNFP na základe 

hodnotiacich kritérií zverejnených vo výzve. MAS zabezpečí, oboznámenie 

hodnotiteľov s podmienkami a spôsobom výkonu odborného hodnotenia pred 

začatím odborného hodnotenia a spíše o tom papierový záznam 

k)  V prípade, že počas odborného hodnotenia hodnotitelia zistia, že na posúdenie 

splnenia odborného hodnotenia je potrebné poskytnúť zo strany žiadateľa 

doplňujúce informácie, MAS vyzve žiadateľa na  objasnenie či doplnenie 

chýbajúcich údajov. Požadované údaje musia mať  súvislosť s posúdením kritérií 

odborného hodnotenia. MAS určí v prípade takéhoto postupu primeranú lehotu 

na doplnenie údajov, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní, pričom 

súčasťou výzvy je aj informácia o tom, že nepredloženie dokumentov vôbec, resp. 

v prípade doručenia požadovaných náležitostí po stanovenom termíne, resp. ak aj 

po doplnení chýbajúcich náležitostí sú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti 

žiadosti a nie je možné konštatovať nesplnenie niektorej z podmienok 

poskytnutia príspevku a rozhodnúť o neschválení ŽoNFP, bude viesť k zastaveniu 

konania o ŽoNFP. 

l) Po skončení odborného hodnotenia bude výstupom hodnotiaci/bodovací hárok 

merateľných kritérií odborného hodnotenia od odborných hodnotiteľov, ktorí sa 

podieľali na odbornom hodnotení. Hodnotiaci/bodovací hárok obsahuje 
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vyhodnotenie hodnotiacich kritérií z odborného hodnotenia a súčet dosiahnutých 

bodov. 

m) MAS môže vo výzve stanoviť minimálny počet bodov, ktoré musí ŽoNFP v rámci 

merateľných bodovacích kritérií dosiahnuť.  

n) MAS pri vykonávaní implementačných procesov – postupy vyhlásenia výzvy MAS 

a procesných úkonov (príjem, registrácia, kontrola a hodnotenie žiadosti o NFP), 

sa riadi  v zmysle Systému riadenie CLLD (LEADER) pre programové obdobie 

2014-2020 a jeho dodatkov. 

 

1.2 Hodnotiace (bodovacie) kritériá  žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

 

a) MAS definovala hodnotiace (bodovacie) kritériá v závislosti od povahy 

a charakteru podporovaných projektov v nadväznosti na schválenú stratégiu 

CLLD 

b) MAS zadefinovala  pre každý stupeň hodnotiaceho (bodovacieho) kritéria jasný 

popis kedy projekt získa konkrétny počet bodov, resp. kedy spĺňa dané kritérium. 

MAS stanovila aj minimálnu prahovú hodnotu, ktorú musí projekt dosiahnuť aby 

bol projekt oprávnený 

c) Spolu s hodnotiacimi kritériami MAS definovala aj rozlišovacie kritériá. 

Rozlišovacie kritériá budú špecifikované vo výzvach pre jednotlivé opatrenia. 

Slúžia predovšetkým na určenie poradia v prípade, že dva a viacej hodnotených 

projektov dosiahlo rovnakého počtu bodov a alokácia určená vo výzve 

nepostačuje na schválenie všetkých takýchto projektov 

d) Rozlišovacie kritériá MAS určí primárne z hodnotiacich (bodovaných) kritérií, 

pričom môže vybrať jedno alebo viacero z týchto kritérií. Poradie na základe 

rozlišovacích kritérií sa určí na základe dosiahnutého počtu bodov pre dané 

kritériá z odborného hodnotenia od najvyššieho počtu po najnižší počet bodov.  
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1.3 Oprávnené výdavky 

 

a) Pri implementácii stratégie CLLD sa musia rešpektovať ustanovenia čl. 65 ods. 2 

všeobecného nariadenia v zmysle ktorého je výdavok oprávnený na príspevok z 

PRV SR 2014 - 2020, ak vznikol prijímateľovi a bol zaplatený medzi dátumom 

predloženia PRV SR 2014 – 2020 Komisii alebo od 1. januára 2014, podľa toho, 

ktorý dátum nastal skôr, a 31. decembrom 2023. Okrem toho, výdavky sú 

oprávnené na príspevok z EPFRV vtedy, keď PPA príslušnú pomoc skutočne 

vyplatila v období od 1. januára 2014 do 31. decembra 2023. V súlade s čl. 60 

nariadenia EPFRV s výnimkou všeobecných nákladov vymedzených v článku 45 

ods. 2 písm. c) uvedeného nariadenia sa za oprávnené budú považovať: 

I. výdavky MAS po predložení ŽoNFP na podopatrenie 19.4. v rámci výzvy 

na predkladanie ŽoNFP pre podopatrenie 19.4 

II. výdavky pre žiadateľa v rámci implementácie stratégie CLLD po 

predložení ŽoNFP na základe výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci 

implementácie stratégie CLLD, ktorá je vyhlásená príslušnou MAS 

b) Z hľadiska vecného musí výdavok spĺňať tieto podmienky: 

I. výdavok je v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

(napr. zákon o rozpočtových pravidlách, ZVO), 

II. výdavok je vynaložený na projekt (existencia priameho spojenia s 

projektom) schválený MAS a realizovaný v zmysle podmienok výzvy, 

podmienok schémy pomoci deminimis, príp. schémy štátnej pomoci, ktoré 

tvoria neoddeliteľnú súčasť výzvy (ak je relevantné), podmienok zmluvy o 

poskytnutí NFP, resp. rozhodnutia o schválení ŽoNFP 

III. výdavky sú vynaložené v súlade s pravidlami PRV 2014 – 2020 , IROP na 

oprávnené aktivity a aktivity schválené v stratégii CLLD, v súlade s 

obsahovou stránkou projektu, zodpovedajú časovej následnosti aktivít 

projektu, sú plne v súlade s cieľmi projektu a prispievajú k dosiahnutiu 

plánovaných cieľov projektu 

IV. výdavok je primeraný, t.j. zodpovedá obvyklým cenám v danom mieste a 

čase a zodpovedá potrebám projektu 

V. výdavok spĺňa zásady hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti, 

vrátane zásady riadneho finančného hospodárenia 
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c) Z hľadiska územnej oprávnenosti musí byť oprávnený výdavok realizovaný na 

oprávnenom území, t.j. na území príslušnej MAS, na ktoré sa vzťahuje PRV 2014 – 

2020 s výnimkou projektov ktorých charakter neumožňuje ich vykonanie len na 

území MAS (napr. projektov spolupráce, výmenné vzdelávacie projekty). 

d) Oprávnenými výdavkami v zmysle PRV SR 2014 – 2020 sú: 

I. hmotné a nehmotné investície v súlade s podporovanými činnosťami v 

rámci stratégie CLLD a oprávnenými činnosťami podopatrenia 19.2, 

II. výdavky v zmysle kapitoly 8.1.3 PRV SR 2014 – 2020 

e) Výdavky sú primerané, t.j. zodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase a 

zodpovedajú potrebám projektu. 

f) Výdavky spĺňajú zásadu riadneho finančného hospodárenia, ktorá zahŕňa zásady 

hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti, podľa čl. 30 nariadenia 966/2012. V 

Slovenskej republike výdavky musia zároveň spĺňať aj účelnosť napr. v zmysle § 

2 ods. 2 písm. o) zákona o finančnej kontrole. 

g) Výdavky sú vynaložené v súlade s pravidlami PRV SR 2014 – 2020 na oprávnené 

opatrenia a aktivity schválené v stratégii CLLD a to v súlade s obsahovou 

stránkou projektu, zodpovedajú časovej následnosti aktivít projektu, sú plne v 

súlade s cieľmi projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov projektu. 

h) Výdavok musí spĺňať minimálnu a maximálnu výšku oprávnených výdavkov pre 

jednotlivé opatrenia PRV SR 2014 - 2020 stanovené v stratégii CLLD 

i) Výdavky sú vynaložené na projekt (existencia priameho spojenia s projektom) 

schválený MAS a realizovaný v zmysle podmienok výzvy na predkladanie ŽoNFP, 

podmienok schémy pomoci deminimis, príp. schémy štátnej pomoci, ktoré tvoria 

neoddeliteľnú súčasť výzvy v rámci implementácie stratégie CLLD (ak je 

relevantné), podmienok zmluvy o poskytnutí NFP, resp. rozhodnutia o schválení 

žiadosti o NFP. 
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1.4 Výberové kritéria k vybraným opatreniam  stratégie CLLD 

 

1.4.1 Všeobecné kritériá poskytnutia príspevku 

 

a) Investície sa musia realizovať na území Slovenska, v prípade prístupu 

LEADER/ CLLD na území príslušnej MAS 

Nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom projektu sa musia nachádzať na území SR, 

resp. príslušnej MAS, hnuteľné veci, ktoré sú predmetom projektu – stroje, 

technológie a pod. sa musia využívať na území SR resp. príslušnej MAS; v rámci 

výziev k pre jednotlivé opatrenia sa môže v súlade s čl. 70 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 stanoviť, že niektoré aktivity 

neinvestičného charakteru môžu byť realizované aj mimo územia SR ale v rámci 

EÚ, napr. pri projektoch nadnárodnej spolupráce realizovaných miestnymi 

akčnými skupinami, pri vzdelávacích projektoch a pod. a mimo EÚ v prípade 

operácií, ktoré sa týkajú technickej pomoci alebo propagačných aktivít, ako aj v 

prípade projektov nadnárodnej spolupráce realizovaných miestnymi akčnými 

skupinami. 

b) Žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, 

sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie 

podľa § 8a  ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Splátkový kalendár potvrdený veriteľom sa akceptuje 

c) Žiadateľ nie je v likvidácii (netýka sa  fyzických osôb uvedených  v § 2 

odseku 2. písmena b), d) zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník), 

nie je voči nemu vedené konkurzné konanie; nie je v konkurze, 

v reštrukturalizácii a nebol voči nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie 

konkurzu pre nedostatok majetku a neporušil v predchádzajúcich 3 

rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania. § 8a  ods. 4 zákona č. 523/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V priebehu trvania zmluvy 

o poskytnutí NFP táto skutočnosť podlieha oznamovacej povinnosti 

prijímateľa voči poskytovateľovi 
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d) Žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom po 

lehote splatnosti, a  nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia. § 8a  

ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V priebehu trvania zmluvy o poskytnutí NFP táto skutočnosť podlieha 

oznamovacej povinnosti prijímateľa voči poskytovateľovi.Podmienka sa 

netýka výkonu rozhodnutia voči členom riadiacich a dozorných orgánov 

žiadateľa, ale je relevantná vo vzťahu k subjektu žiadateľa. 

e) Na operáciu možno poskytnúť podporu z jedného alebo viacerých EŠIF 

alebo z jedného alebo viacerých programov a z iných nástrojov EÚ za 

podmienky, že sa na výdavkovú položku, zahrnutú do žiadosti o platbu 

na úhradu jedným z EŠIF, neposkytla podpora z iného fondu alebo 

nástroja EÚ a SR, ani podpora z rovnakého fondu v rámci iného 

programu, ani podpora z rovnakého fondu v rámci toho istého 

programu, ani v rámci predchádzajúceho obdobia.V priebehu trvania 

zmluvy o poskytnutí NFP táto skutočnosť podlieha oznamovacej povinnosti 

prijímateľa voči poskytovateľovi. 

Čl. 65 ods. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, 

ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho 

rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom 

poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom 

a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné  ustanovenia o 

Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, 

Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa 

zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 

f) Každá investičná operácia, ak sa na ňu vzťahuje zákon č. 24/2006 Z. z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, musí byť vopred 

posúdená na základe tohto zákona.Čl. 45 ods. 1 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka 

prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka 

(EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005).Pri ŽoNFP sa 

predkladá len stanovisko či  podlieha posudzovaniu. 



 

13 
 

g) Žiadateľ musí postupovať pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a 

služieb, ktoré sú financované z verejných prostriedkov, v súlade so 

zákonom č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 25/2006 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v súvislosti s § 41 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov.  

h) Žiadateľ musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia 

verejných prostriedkov.§ 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Nepreukazuje sa pri paušálnych platbách.  

i) Žiadateľ musí dodržiavať princíp zákazu konfliktu záujmov v súlade so 

zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. § 46 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z 

európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

j) Operácie, ktoré budú financované z EPFRV, nesmú zahŕňať činnosti, 

ktoré boli súčasťou operácie, v prípade ktorej sa začalo alebo malo 

začať vymáhacie konanie v súlade s článkom  71 nariadenia Európskeho 

parlamentu a rady (EÚ) č. 1303/2013 po premiestnení výrobnej činnosti 

mimo EÚ. V priebehu trvania zmluvy o poskytnutí NFP táto skutočnosť 

podlieha oznamovacej povinnosti prijímateľa voči poskytovateľovi. 

k) Žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, 

ani prokurista/osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o 

ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný 

čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, za trestný čin legalizácie 

príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a 

podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri 

verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.Nariadenie Komisie (ES, Euratom) 

č. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centrálnej databáze vylúčených 

subjektov (ďalej len „Nariadenie o CED“). 



 

14 
 

l) Investícia musí byť v súlade s normami EÚ a SR, týkajúcimi sa danej 

investície 

 

1.4.2 Výberové kritériá 

 

a) Príspevok k aspoň jednej fokusovej oblasti daného opatrenia. 

b) V prípade projektu predkladaného združeniami obcí musia obce preukázať 

spoluprácu predložením relevantnej zmluvy 

c) Neumožňuje sa umelé rozdeľovanie projektu na etapy, t. z. každý samostatný 

projekt musí byť po ukončení realizácie funkčný, životaschopný a pod.. 

d) Posledná žiadosť o platbu sa musí podať v lehote do  štyroch rokov od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy. V prípade výziev, kedy lehota na podanie 

poslednej žiadosti o platbu nemôže byť dodržaná (napr. v súvislosti s končiacim 

sa programovým obdobím), je termín na podanie poslednej žiadosti o platbu 

najneskôr do 30.06.2023 

e) Investície v rámci tejto operácie sú oprávnené na podporu, ak sa príslušné 

operácie vykonávajú v súlade s plánmi rozvoja obcí vo vidieckych oblastiach a ich 

základných služieb a sú konzistentné s akoukoľvek príslušnou stratégiou 

miestneho rozvoja, príp. sa opierajú o Miestnu Agendu 21, resp., iné plány a 

rozvojové dokumenty 

f) Investície do využívania OZE a do úspor energie sú oprávnené, len pokiaľ sútieto 

investície súčasťou iných investícií v rámci operácie (projektu). 

g) V prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len vmalom 

rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenejvidieckej 

oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami aširšou 

dopravnou sieťou príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickémurozvoju 

(napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.). Investícia domiestnych 

komunikácii musí mať jasné odôvodnenie príspevku k miestnemurozvoju, 

zrekonštruovaná alebo postavená komunikácia musí spĺňaťdeklarovaný účel 

(napojenie na inú cestu, spojenie bodu A s bodom B, a pod.). 
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2. VŠEOBECNÉPODMIENKYAKRITÉRIÁPREVÝBERPROJEKTOVVRÁMCI 

PRVV ZMYSLEAKČNÉHOPLÁNUSTRATÉGIE CLLD MAS MALODUNAJSKO 

 

V súlade s kapitolou 7 Systému riadenia CLLD (LEADER)  

pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Systém riadenia CLLD“) musia 

všetky projekty implementované prostredníctvom stratégie CLLD spĺňať Všeobecné 

podmienky poskytnutia príspevku, výberové kritériá pre výber projektov a 

hodnotiace kritériá pre výber projektov pre projektové opatrenia PRV SR 2014 – 

2020, pričom platí:  

o Všeobecné podmienky poskytnutia príspevku a výberové kritériá pre výber 

projektov pre projektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020 (v prípade ak MAS 

implementuje len „štandardné opatrenia/ podopatrenia PRV 2014– 2020“) sa 

vzťahujú na všetkých žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci 

všetkých implementovaných opatrení v rámci PRV SR 2014 -2020. 

Vychádzajú z platnej legislatívy SR a EÚ. 

Všetky projekty implementované prostredníctvom LEADER musia spĺňať hodnotiace 

(bodovacie) kritériá, ktoré si stanovuje MAS a schvaľuje RO PRV. 

 

Všeobecné podmienky pre výber projektov na úrovni stratégie CLLD musia 

byť v súlade s kapitolou 8.1.3 PRV SR 2014 – 2020: 

o Investície sa musia realizovať na území Slovenska.  

o Žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, 

sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové poistenie.  

o Žiadateľ nie je v likvidácii; nie je voči nemu vedené konkurzné konanie; nie je 

v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol voči nemu zamietnutý návrh na 

vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; neporušil v predchádzajúcich 3 

rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania.  

o Žiadateľ nemá záväzky voči štátu po lehote splatnosti, voči žiadateľovi a na 

majetok, ktorý je predmetom projektu, nie je vedený výkon rozhodnutia.  
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o Na operáciu možno poskytnúť podporu z jedného alebo viacerých EŠIF alebo 

z jedného alebo viacerých programov a z iných nástrojov EÚ za podmienky, že 

sa na výdavkovú položku, zahrnutú do žiadosti o platbu na úhradu jedným z 

EŠIF, neposkytla podpora z iného fondu alebo nástroja EÚ a SR, ani podpora z 

rovnakého fondu v rámci iného programu, ani podpora z rovnakého fondu v 

rámci toho istého programu - čl. 65(11) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.  

o Investícia musí byť v súlade s normami EÚ týkajúcimi sa danej investície.  

o Nenávratný finančný príspevok na operáciu, zahŕňajúcu investície do 

infraštruktúry alebo produktívne investície, sa musí vrátiť, ak je operácia 

počas 5 rokov od záverečnej platby poskytnutej prijímateľovi alebo počas 

obdobia stanovenom v pravidlách o štátnej pomoci predmetom niektorej z 

nasledujúcich skutočností (čl. 71 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013):  

a. skončenia alebo premiestnenia produktívnej činnosti mimo Slovenska;  

b. zmeny vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje firme alebo orgánu 

verejnej moci neoprávnené zvýhodnenie;  

c. podstatnej zmeny, ktorá ovplyvňuje jej povahu, ciele alebo podmienky 

realizácie, čo by   spôsobilo narušenie jej pôvodných cieľov.  

o Každá investičná operácia, ak sa na ňu vzťahuje zákon č. 24/2006 Z.z. o 

posudzovaní  vplyvov na životné prostredie, musí byť vopred posúdená na 

základe tohto zákona. 

o Žiadateľ je povinný pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb 

postupovať v súlade so zákonom č. 25/2006 o verejnom obstarávaní. 

o Žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani 

prokurista/osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP 

neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin 

poškodzovania finančných záujmov EÚ, za trestný čin legalizácie príjmu z 

trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania 

zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom 

obstarávaní a verejnej dražbe 

o Operácie, ktoré budú financované z EPFRV, nesmú zahŕňať činnosti, ktoré 

boli súčasťou operácie, v prípade ktorej sa začalo alebo malo začať 

vymáhacie konanie v súlade s článkom  71 nariadenia Európskeho 
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parlamentu a rady (EÚ) č. 1303/2013 po premiestnení výrobnej činnosti 

mimo EÚ 

o Žiadateľ musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia 

verejných prostriedkov. 

o Žiadateľ musí dodržiavať princíp zákazu konfliktu záujmov v súlade so 

zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

V súlade s PRV SR 2014 - 2020 MAS v rámci výberových kritérií pre výber 

projektov zahrnula nasledovné kritériá/princípy v závislosti od typov operácií 

uvedené v opatrení 19. „Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER“ 

PRV SR 2014 – 2020: 

o komplexnosť – posúdenie či je projekt komplexný a po ukončení realizácie bude 

funkčný a životaschopný, či jednotlivé činnosti a aktivity projektu komplexne riešia 

požadovaný stav, (t.z. či nejde len o 1 etapu projektu, na ktorú musí nadväzovať ďalšia 

etapa); 

o udržateľnosť – finančná a technologická udržateľnosť – zabezpečenie ďalších zdrojov 

financovania po ukončení realizácie projektu, použitie moderných, nezastaralých 

technológií; 

o realizovateľnosť –  či bude realizáciou plánovaných činností dosiahnutý cieľ projektu 

vrátane vzatia do úvahy iných aspektov, ktoré môžu projekt ohroziť; 

o hospodárnosť  –  zásada  hospodárnosti znamená, že žiadateľ  pri zabezpečení 

realizácie projektu postupuje čo možno najhospodárnejšie, t.j., že výdavky/náklady na 

akúkoľvek  fázu projektu sú minimálne možné a pritom sa ešte stále dosiahne účel 

(cieľ projektu), ktorý chce žiadateľ dosiahnuť; 

o efektívnosť projektu – maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným 

verejným prostriedkom. Zásada efektívnosti na úrovni projektu je chápaná aj ako 

stanovenie takých cieľov projektu, aby sa dosiahol celkový žiadaný efekt projektu; 

o dôraz na ekonomický rozvoj s ohľadom na trvalú udržateľnosť; 

o súlad ekonomického rozvoja s ochranou životného prostredia; 

o princíp uľahčenia prístupu marginalizovaných skupín k podpore (zvýhodňovanie 

projektov, ktoré riešia problémy marginalizovaných skupín); 

o začleňovanie prvkov zelenej infraštruktúry (tam, kde je relevantné); 
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o princíp prioritizácie inovatívnych projektov. Inovácie sa nemusia týkať len 

technologických alebo výrobných procesov, či zavádzania informačných a 

komunikačných technológií. Inovácie môžu zahŕňať nové služby, nové výrobky. 

Inováciou sú aj nové prístupy pri rozvoji územia či aktívne zapájanie skupín, ktoré 

doteraz stáli bokom verejného života, do rozhodovania o osude regiónu. 

 

Celkový súlad všeobecných podmienok, výberových kritérií a hodnotiacich (bodovacích) 

kritérií so stratégiou CLLD a ďalšími dokumentami uvedenými vyššie v texte posudzujú 

v rámci hodnotenia odborní hodnotitelia.   
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3. BODOVACIE (HODNOTIACE) KRITÉRIÁ PRE PRV 

3.2 Bodovacie (hodnotiace) kritériá sú rovnaké pre tri nasledovné 

podopatrenia 
 

a) Podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií 

do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie 

b) Podopatrenie 7.5.  Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, 

turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na 

verejné využitie  

 

c) Podopatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 

rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane 

voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry  

 

P. 

č. 

Kritérium Body Poznámka 

1. Projekt sa realizuje v okrese s priemernou 

mierou evidovanej nezamestnanosti k 31.12. 

roku predchádzajúcom roku vyhlásenia 

výzvy:  

-do 15 % vrátane 

-nad 15% 

 

 

 

5 

7 

max. 7 bodov 

2. Projekt podáva a je realizovaný v obci do 500 

obyvateľov   vrátane   

 

8 

max. 8 bodov 

3. Rozpočet projektu, reálnosť, 

uskutočniteľnosť: 

-plánovaný rozpočet zodpovedá rozsahu 

aktivít   

-výška rozpočtu neprekročí 300 €/obyvateľ  

-projekt je uskutočniteľný a je zabezpečená 

udržateľnosť 

 

 

5 

5 

5 

 

max. 15 bodov   

4. Projekt zlepšuje podmienky 

-vytvára konkrétne podmienky pre 

ekonomický rozvoj vidieckych obcí (t. z. 

napr., že podporené investície budú mať 

pozitívny vplyv na zamestnanosť, rozvoj 

podnikania a pod.),  

-vytvára aspoň jedno pracovné miesto 

-projekt rozvíja podmienky pre cestovný ruch 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

5 

 

max. 15  bodov 

5. Zapojenie marginalizovaných  skupín do 5 max. 5 bodov 
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realizácie projektu alebo výstup bude slúžiť 

pre marginalizované skupiny 

6. Súčasťou projektu je aj zelená infraštruktúra 

alebo prínos z hľadiska ochrany životného 

prostredia a starostlivosti o krajinu.  

5 

 

max. 5 bodov 

7. Súlad projektu so stratégiou CLLD 

Súlad projektu  s PHSR obce 

 

5 

5 

max. 10 bodov 

8. Súčasťou investície je zavedenie inovatívnych 

prvkov v regióne alebo obci: 

jeden inovatívny prvok 

dva a viac inovatívnych prvkov 

 

 

4 

 

6 

max. 10 bodov 

9. Hodnotenie kvality projektu – kvalitatívne 

hodnotenie 

a) vhodnosť, účelnosť a komplexnosť 

projektu 

b) udržateľnosť projektu 

c) zlepšenie vzhľadu priestoru alebo 

objektu 

d) spôsob realizácie projektu 

e) rozpočet a nákladová efektívnosť 

f) administratívna, odborná a technická 

kapacita 

 

 

 

 

2 

3 

3 

2 

3 

2 

max. 15 bodov 

10. 
Vyššie spolufinancovanie ako je stanovené vo 

výzve 

10 max. 10 bodov 

Spolu maximálne 100  

 

Žiadateľ spolu so žiadosťou ako samostatnú prílohu predkladá Projekt realizácie,  ktorý 

obsahuje minimálne: 

1) cieľ projektu, 

2) popis súčasného a požadovaného stavu,  

3) popis spôsobu realizácie, 

4) prínosy realizácie projektu na žiadateľa a na stratégiu CLLD, 

5) rozpočet s dôrazom na efektívnosť a hospodárnosť, spôsob výpočtu nákladov na 

obyvateľa, výpočet vidieckosti, 

6) popis administratívnej, odbornej, finančnej a technickej kapacity žiadateľa na 

realizáciu projektu,  
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7) spôsob riešenia prístupu marginalizovaných skupín ak sa uplatňuje, 

8) prepojenie na ekonomický rozvoj, zamestnanosť, životného prostredia a pod. ak sa 

uplatňuje, 

9) zelená infraštruktúra ak sa uplatňuje, 

10) spôsob zabezpečenia udržateľnosti projektu. 

 

Princípy uplatnenia výberu:  

Projekty bude vyberať MAS na základe uplatnenia hodnotiacich kritérií (bodovacieho 

systému), t.j. projekty sa zoradia podľa počtu dosiahnutých bodov v zmysle hodnotiacich 

kritérií a vytvorí sa hranica finančných možností (posúdi sa súčet finančných 

požiadaviek všetkých zoradených projektov s finančnou alokáciou). 

Žiadateľ môže za podaný projekt získať maximálny počet bodov 100 a minimálna 

hranica požadovaných bodov je 60, aby mohol byť projekt schválený. 

Rozlišovacie kritériá: 

Po ukončení odborného hodnotenia ŽoNFP predložených v rámci výzvy sa zo zoznamu 

žiadostí, ktoré splnili minimálnu hranicu na splnenie podmienky odborného hodnotenia 

vykoná usporiadanie ŽoNFP zostupne podľa bodovej hodnoty získanej v odbornom 

hodnotení, t.j. od ŽoNFP s najvyšším počtom bodov po ŽoNFP s najnižším počtom bodov. 

ŽoNFP sú schvaľované až do výšky disponibilnej alokácie na výzvu. 

V prípade, ak sa v poradí vytvorenom po aplikácii výberových kritérií nachádzajú na 

hranici danej výškou alokácie na výzvu viaceré ŽoNFPz dôvodu rovnakého počtu bodov 

na rovnakom mieste, sú uplatňované rozlišovacie kritériá.  

Zoradenie takýchto projektov sa potom uskutočňuje nasledovné: 

(tieto kritériá sú zoradené podľa poradia dôležitosti, to znamená, že ak nebol zistený 

bodový rozdiel v rámci prvého kritéria, posudzuje sa ďalšie v poradí) 
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P.č Rozlišovacie kritérium 

1. Hodnotiace kritérium č.4  

Projekt zlepšuje podmienky 

2. Hodnotiace kritérium č.8  

Súčasťou investície je zavedenie inovatívnych prvkov v regióne alebo obci 

3. Hodnotiace kritérium č.9  

Hodnotenie kvality projektu – kvalitatívne hodnotenie 

 


