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PRÍLOHA Č.15
KRITÉRIA KVALITATÍVNEHO HODNOTENIA PROJEKTOV SPOLUPRÁCE V RÁMCI OPATRENIA 4.2.

Projekty národnej spolupráce
P. č.

Kritérium
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Body
Rozpočet projektu je
nasledovných činností:
-

-

1.

-

zameraný

na

Zdroj

realizáciu

spoločný marketing Leaderovských skupín
v rôznych regiónoch so zameraním napr.: na
miestne
špeciality,
miestne
produkty,
remeselné
výrobky,
vytvorenie
siete
prevádzkovateľov
a výrobcov
miestnych
produktov, vytvorenie regionálnej
značky produktov, služieb a pod.;
ochrana spoločného kultúrneho bohatstva,
ako
napr.:
rekonštrukcia
objektov
spoločenského vyznamu (pamätníky, hroby,
pamätné tabule, pamätné izby), zriadenie a
výstavba miestnych múzeí, zriadenie izieb
ľudových tradícií a izieb významných
osobností
(vrátane vnútorného vybavenia
okrem výstavných exponátov), výstavba
vyhliadkovej veže, výstavba a rekonštrukcia
náučných
a turistických
chodníkov,
inštalovanie a výroba náučných, informačných
a historických tabúľ, revitalizácia, resp.
obnova historických parkov a záhrad a pod.;
budovanie kapacít: výmena skúseností,
prenos praktických skúseností pri rozvoji
vidieka (napr.: spoločné publikácie, prípadové
štúdie, návody osvedčených postupov,
výskumy s cieľom výmeny skúseností a
prenosu praktických skúseností, ktoré musia
viesť
k prijatiu
spoločných
metodík
a pracovných metód alebo k rozvinutiu
spoločnej alebo koordinovanej činnosti,
twinningové podujatia – výmenné programy
pre zamestnancov a manažment MAS,
spoločná alebo koordinovaná práca) a pod.

35

30

· ŽoNFP pre
opatrenie
4.2.

25

V prípade kombinácie viacerých činností v rámci hodnoteného
projektu spolupráce sa prideľujú body podľa majoritnej aktivity
definovaných finančných prostriedkov v rozpočte (príklad:
spoločný marketing zameraný na miestne špeciality (20%
z rozpočtu), výstavba vyhliadkovej veže (50% z rozpočtu),
výmena skúseností (30% z rozpočtu), výsledok: body za 2.
skupinu = 30 bodov.

2.

Projekt je umiestnený v MAS a verejno-súkromnom
partnerstve s nasledovnou hustotou obyvateľov na
km2 (hodnotí sa priemerná hustota všetkých partnerov projektu

· ŽoNFP pre
opatrenie
4.2.

zapojených do projektu spolupráce):
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3.

4.

Do 50
Nad 50 – do 100
Nad 100 – do 150
Projekt spolupráce zahŕňa:
- projektového partnera/partnerov, s ktorými bola
uzatvorená zmluva o poskytnutí NFP v rámci
opatrenia 4.1 Implementácia integrovaných
stratégií rozvoja územia a 4.3 Chod miestnej
akčnej
skupiny
a zároveň
projektového
partnera/partnerov, ktorí predložili integrovanú
stratégiu rozvoja územia do výberového kola
v rámci opatrenia 4.1 a 4.3 a splnili objektívne
výberové kritéria a neboli schválení z dôvodu
nezískania potrebného počtu bodov.
Projekt spolupráce ma inovatívny charakter.
- Inovatívny charakter
projektu spolupráce je
v ŽoNFP pre opatrenie 4.2 jasne a zreteľne popísaný,
napr.: projekt odráža špecifickosť daného územia,
alebo projekt zavádza nové metódy pri využívaní
miestneho potenciálu územia, alebo projekt
podporuje činnosti, ktoré sa realizujú v území po
prvýkrát.
Partneri projektu spolupráce majú skúsenosti
s realizáciou projektov národnej alebo medzinárodnej
spolupráce, napr. v rámci fondov EÚ (INTERREG,
EQUAL a pod.), resp. v iných typoch projektov
založených na spolupráci.

5
3

15

· ŽoNFP pre
opatrenie
4.2.
a
prílohy

6

· ŽoNFP pre
opatrenie
4.2.

2 a viac projektových partnerov má skúsenosti
s realizáciou národného alebo medzinárodného
projektu spolupráce, pričom sú jasne uvedené
typy projektov spolupráce, úlohy a činnosti, ktoré
partner projektu spolupráce vykonával;

9

· ŽoNFP pre
opatrenie
4.2.a
prílohy

1 partner projektový partner má skúsenosti
s realizáciou národného alebo medzinárodného
projektu spolupráce, pričom sú jasne uvedené
typy projektov spolupráce, úlohy a činnosti, ktoré
partner projektu spolupráce vykonával.
V rámci projektu spolupráce sa realizujú činnosti1,
ktoré nie sú financované z PRV SR:

6

-

5.

-

6.

-

nad 7% z celkového rozpočtu projektu2;

od 5% do 7% z celkového rozpočtu projektu.
Koordinačná MAS predkladá prvú ŽoNFP pre
opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce
-

7.
1
2

Oprávnené činnosti PRV SR
Partnerov projektu zo SR
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· ŽoNFP pre
opatrenie
4.2.

5
5

· ŽoNFP pre
opatrenie
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v programovom období 2007 – 2013.
Koordinačná MAS predkladá druhú až štvrtú ŽoNFP
pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce
v programovom období 2007 – 2013.

4.2.

3

Hodnotí sa počet schválených ŽoNFP pre opatrenie 4.2
Vykonávanie projektov spolupráce v programovom období 2007 –
2013 predložených na Pôdohospodársku platobnú agentúru
Koordinačnou MAS v rámci národnej aj nadnárodnej spolupráce.

Spolu

Projekty nadnárodnej spolupráce
P. č.

Kritérium
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Body
Rozpočet projektu je
nasledovných činností:
-

-

1.

-

zameraný

na

Zdroj

realizáciu

spoločný marketing Leaderovských skupín
v rôznych regiónoch so zameraním napr.: na
miestne
špeciality,
miestne
produkty,
remeselné
výrobky,
vytvorenie
siete
prevádzkovateľov
a výrobcov
miestnych
produktov, vytvorenie regionálnej značky
produktov, služieb a pod.;
ochrana spoločného kultúrneho bohatstva,
ako
napr.:
rekonštrukcia
objektov
spoločenského vyznamu (pamätníky, hroby,
pamätné tabule, pamätné izby), zriadenie a
výstavba miestnych múzeí, zriadenie izieb
ľudových tradícií a izieb významných
osobností
(vrátane vnútorného vybavenia
okrem výstavných exponátov), výstavba
vyhliadkovej veže, výstavba a rekonštrukcia
náučných
a turistických
chodníkov,
inštalovanie a výroba náučných, informačných
a historických tabúľ, revitalizácia, resp.
obnova historických parkov a záhrad a pod.;
budovanie kapacít: výmena skúseností,
prenos praktických skúseností pri rozvoji
vidieka (napr.: spoločné publikácie, prípadové
štúdie, návody osvedčených postupov,
výskumy s cieľom výmeny skúseností a
prenosu praktických skúseností, ktoré musia
viesť
k prijatiu
spoločných
metodík
a pracovných metód alebo k rozvinutiu
spoločnej alebo koordinovanej činnosti,
twinningové podujatia – výmenné programy
pre zamestnancov a manažment MAS,
spoločná alebo koordinovaná práca) a pod.

35

30
· ŽoNFP pre
opatrenie
4.2.

25

V prípade kombinácie viacerých činností v rámci hodnoteného
projektu spolupráce sa prideľujú body podľa majoritnej aktivity
definovaných finančných prostriedkov v rozpočte (príklad:
spoločný marketing zameraný na miestne špeciality (20%
z rozpočtu), výstavba vyhliadkovej veže (50% z rozpočtu),
výmena skúseností (30% z rozpočtu), výsledok: body za 2.
skupinu = 30 bodov.

Slovenská časť projektu je umiestnená v MAS
s nasledovnou hustotou obyvateľov na km2 (v prípade
2.

· ŽoNFP pre
opatrenie
4.2.

viacerých partnerov zo SR sa berie priemer hustoty všetkých
partnerov zo SR):

Do 50
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
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Nad 50 – do 100
Nad 100 – do 150

3.

Projekt spolupráce zahŕňa:
- projektového partnera/partnerov,
ktorí sú
podporení z osi 4 Leader v programovacom
období 2007 – 2013 a zároveň projektového
partnera/partnerov, ktorí predložili integrovanú
stratégiu rozvoja územia do výberového kola
v rámci opatrenia 4.1 a 4.3 a splnili objektívne
výberové kritéria a neboli schválení z dôvodu
nezískania potrebného počtu bodov.
Viac ako 75% finančných prostriedkov žiadaných
z rozpočtu slovenskej časti projektu z PRV bude
použitých na území SR.

4.

5.

Viac ako 50% finančných prostriedkov žiadaných
z rozpočtu slovenskej časti projektu z PRV bude
investovaných použitých na území SR.
Projekt spolupráce ma inovatívny charakter.
- Inovatívny charakter projektu spolupráce je v ŽoNFP
pre opatrenie 4.2 jasne a zreteľne popísaný, napr.:
projekt odráža špecifickosť daného územia, alebo
projekt zavádza nové metódy pri využívaní miestneho
potenciálu územia, alebo projekt podporuje činnosti,
ktoré sa realizujú v území po prvýkrát.
Partneri projektu spolupráce majú relevantné
skúsenosti s realizáciou projektov národnej alebo
medzinárodnej spolupráce, napr. v rámci Leader II,
Leader+ alebo štrukturálnych fondov (INTERREG,
EQUAL a pod.), resp. v iných typoch projektov
založených na spolupráci.
-

6.
-

7.

2 a viac projektových partnerov má skúsenosti
s realizáciou národného alebo medzinárodného
projektu spolupráce, pričom sú jasne uvedené
typy projektov spolupráce, úlohy a činnosti, ktoré
partner projektu spolupráce vykonával.
1 partner projektový partner má skúsenosti
s realizáciou národného alebo medzinárodného
projektu spolupráce, pričom sú jasne uvedené
typy projektov spolupráce, úlohy a činnosti, ktoré
partner projektu spolupráce vykonával.

V rámci projektu spolupráce sa realizujú činnosti1,
ktoré nie sú financované z PRV SR:
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· ŽoNFP pre
opatrenie
4.2.
a
prílohy

9

· ŽoNFP pre
opatrenie
4.2.

4

6

5

· ŽoNFP pre
opatrenie
4.2.

· ŽoNFP pre
opatrenie
4.2.a
prílohy

3

· ŽoNFP

pre
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-

nad 7% z celkového rozpočtu projektu2

10

-

od 5% do 7% z celkového rozpočtu projektu

5

Koordinačná MAS zo SR a/alebo Koordinátor MAS
Slovensko predkladá prvú ŽoNFP pre opatrenie 4.2
Vykonávanie projektov spolupráce v programovom
období 2007 – 2013.

8.

Koordinačná MAS zo SR a/alebo Koordinátor MAS
Slovensko zo SR predkladá druhú až štvrtú ŽoNFP
pre opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce
v programovom období 2007 – 2013.

5

3

Hodnotí sa počet schválených ŽoNFP pre opatrenie 4.2
Vykonávanie projektov spolupráce v programovom období 2007 –
2013 predložených na Pôdohospodársku platobnú agentúru
Koordinačnou MAS a/alebo Koordinátorom MAS Slovensko
v rámci národnej aj nadnárodnej spolupráce.

Spolu
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opatrenie
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· ŽoNFP pre
opatrenie
4.2.

