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PREZENTÁCIA HODNOTIACICH 
A VÝBEROVÝCH KRITÉRIÍ 

K VYBRANÝM AKTIVITÁM OP  VAI 



Východiská pre tvorbu hodnotiacich kritérií 
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 Rešpektovanie intervenčnej logiky nového OP VaI 
 Každá aktivita predstavuje osobitný nástroj vyžadujúci si jemu prispôsobené 

hodnotiace a výberové kritériá 

 Zohľadnenie nového prístupu k hodnoteniu 
projektov výskumu a vývoja tak, ako sú definované v 
OP VaI 
 Prehľadnosť, jednoznačnosť, zvýšený dôraz na obsahovú kvalitu výskumu, vyhnutie sa 

duplicitám v kritériách 

 Zabezpečenie súladu s príslušnými legislatívnymi 
predpismi: 
 Legislatíva z oblasti EŠIF 

 Legislatíva z oblasti Horizontu 2020 

 Legislatíva z oblasti financovania VaV projektov zo štáneho rozpočtu 



Základný koncept 
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 Uplatnenie troch skupín kritérií, ktoré sú medzinárodným štandardom 
pre hodnotenie kvality výskumných projektov v rámci Rámcových 
programov EÚ pre výskum a vývoj (aj aktuálneho Horizontu 2020) 
 Excelentnosť výskumu a vývoja v projekte – tento aspekt v projektoch v 

minulom programovom období explicitne nebol hodnotený 

 Kvalita vedeckého manažmentu a implementácie projektu – tento aspekt bol v 
projektoch v minulom programovom období hodnotený len v obmedzenej miere v 
zmysle implementácie projektu, ale nie v zmysle vedeckého manažmentu 

 Impakt/dopad projektu 

 Nový spôsob využívania výberových kritérií v prípade, že sú potrebné 
 Ich obsah je definovaný cez skutočnosti, ktoré OP VaI uvádza ako dôvod pre 

bonifikovanie projektov 

 Zabezpečenie súladu s požiadavkami systému riadenia EŠIF 
 Skupiny kritérií hodnotia aj všetky náležitosti vyžadované systémom riadenia EŠIF 

(príspevok k cieľom OP; navrhovaný spôsob realizácie projektu; administratívna a 
prevádzková schopnosť žiadateľa; finančná a ekonomická stránka projektu) 
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Prideľovanie bodov – ako v Horizonte 2020 

Hodnotiace kritériá Maximálny počet bodov Potrebné minimum 

VaV excelentnosť 5 3 

Implementácia 5 3 

Dopad 5 3 

Spolu 15 10 



Prvá skupina hodnotiacich kritérií na diskusiu 
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 Individuálne priemyselné výskumno-vývojové centrá 
 Kladenie dôrazu na vedeckú kvalitu a spoluprácu medzi podnikateľskou sférou a 

výskumnými inštitúciami a aplikované výstupy projektov, pričom pôjde o klasické 
dopytové projekty hodnotené v rámci jedného kola 

 Projekty dlhodobého strategického výskumu a vývoja 
 Kladenie dôrazu na vedeckú kvalitu zámeru a zohľadnenie toho, že pôjde o dvojkolové 

hodnotenie – najprv sa hodnotí iba projektový zámer a až následne v prípade, že 
projektový zámer dosiahne minimálny počet bodov, bude vypracovaný plnohodnotný 
projekt 

 Komplementárne financovanie schválených medzinárodných projektov 
 Zohľadnenie špecifickej skutočnosti, že ide o bonusové komplementárne financovanie 

kvalitných medzinárodných projektov, ktoré už boli schválené v rámci iného programu – 
napríklad Horizontu 2020 – t.j. samotné hodnotenie bude zjednodušené a rýchlejšie, ako v 
klasických výzvach OP VaI 
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