Hodnotiace a výberové
kritériá OP VaI

Hodnotiace a výberové kritériá predložené na
2. zasadnutie MV OP VaI
1. národné projekty a dopytovo – orientované projekty MŠVVŠ SR

2. národné projekty MH SR

3. projekty technickej pomoci

•

materiály boli predmetom pripomienkovania zo strany členov MV OP VaI (12. 6. 2015
– 19. 6. 2015)

•

upravené dokumenty v zmysle akceptovaných pripomienok spolu s vyhodnotením
zaslané členom MV OP VaI

1. Hodnotiace a výberové kritériá pre národné projekty a dopytovoorientové projekty MŠVVaŠ SR
•

dokument obsahuje kritériá pre
– národné projekty CVTI – špecifický cieľ 1.1.1 a 1.1.2
– dopytovo orientované projekty - špecifický cieľ 1.1.2
– národné projekty a dopytovo orientované projekty - špecifický cieľ 1.1.3, projekty
dlhodobého strategického výskumu - špecifický cieľ 1.2.1 a projekty špecifického
cieľa 2.1.1 zamerané na konsolidáciu a optimalizáciu výskumných, vzdelávacích a
inovačných kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave
– dopytovo – orientované projekty individuálnych priemyselných výskumno –
vývojových centier – špecifický cieľ 1.2.1 a 2.2.1

•

základné princípy tvorby kritérií (okrem princípov vychádzajúcich z legislatívnych
a metodických dokumentov na úrovni EÚ a SR):
- prispôsobenie hodnotiacich kritérií jednotlivým typom projektov v zmysle
intervenčnej logiky vychádzajúc zo skúseností z programového obdobia 2007 2013;
- v rámci výskumných projektov orientácia na hodnotenie obsahovej kvality
plánovaného proejktu v súlade s RIS3 – vedecká excelentnosť, resp. príspevok
k nej;
- kvalita manažmentu projektu;
- potenciálny účinok realizácie projektu;

2. Kritériá pre výber národných projektov MH SR
-

dokument obsahuje kritériá pre výber národných projektov v rámci špecifických cieľov
OPVaI v gescii MH SR;

-

kritériá pre výber národných projektov pozostávajú iba z hodnotiacich kritérií, ktoré sú
aplikované v procese odborného hodnotenia žiadostí o NFP;

-

základné princípy tvorby kritérií (okrem princípov vychádzajúcich z legislatívnych
a metodických dokumentov na úrovni EÚ a SR):
- intervenčná logika OP VaI, ktorá vychádza zo zamerania novej politiky súdržnosti
EÚ na programové obdobie 2014 – 2020;
- skúsenosti a poučenia z programového obdobia 2007 – 2013;

-

zabezpečenie výberu takých projektov, ktoré jednoznačne prispievajú k dosahovaniu
výsledkov príslušných špecifických cieľov OP VaI, pričom kritériá:
- sú nediskriminačné a transparentné;
- sú prehľadné a neobsahujú duplicity;
- boli definované tak, aby sa dosiahlo zjednodušenie aplikácie hodnotiacich kritérií
zo strany hodnotiteľov.

3. Kritériá pre výber projektov technickej pomoci

-

vytvorený jednotný model hodnotiacich kritérií univerzálne aplikovateľný pre
všetky projekty technickej pomoci OP VaI;

-

základné princípy tvorby kritérií pre projekty technickej pomoci (okrem
princípov z legislatívnych a metodických dokumentov na úrovni EÚ a SR):
- usmerňujúce zásady výberu projektov definované v OP VaI;
- skúsenosti a poučenia z programového obdobia 2007 – 2013.

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

