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Hodnotiace kritériá pre fázované projekty MŠVVaŠ SR 
 

Úvod 

 

Fázované projekty sú projekty, ktoré boli schválené a implementované v programovom období 2007 – 2013 v rámci operačného programu Výskum a vývoj 
(ďalej „OP VaV“) a ktorých implementácia bude pokračovať aj v programovom období 2014 – 2020. Hodnotiace kritériá pre fázované projekty majú rovnakú 
filozofiu a nadväzujú na už odsúhlasené Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty MŠVVaŠ SR, ktoré boli odsúhlasené členmi Monitorovacieho výboru pre 
operačný program Výskum a inovácie na jeho 2. zasadnutí. 
 
Na fázovanie projektov OP VaV v zmysle platnej legislatívy musia byť splnené nasledovné všeobecné podmienky:  

a) celkové náklady projektu určeného na fázovanie dosahujú minimálne 5 miliónov EUR,  
b) projekt pozostáva z dvoch jasne identifikovateľných fáz, pokiaľ ide o jeho materiálne a finančné ciele, fyzický rozsah každej fázy a jej príslušné 

finančné prostriedky musia byť riadne opísané. Finančné prostriedky každej fázy sa musia stanovovať odkazom na fyzické prvky každej fázy, aby sa 
zabránilo tomu, že ten istý výdavok sa bude vykazovať dvakrát, 

c) druhá fáza projektu je oprávnená na financovanie z EFRR v programovom období 2014 – 2020, 
d) projekt nebol vybraný členským štátom v rámci programového obdobia 2000 – 2006 

 

Druhá fáza projektu musí súčasne spĺňať najmä nasledovné špecifické podmienky: 
a) musí byť v súlade s minimálne jedným špecifickým cieľom príslušnej prioritnej osi OP VaI,  
b) musí spĺňať pravidlá oprávnenosti príslušných prioritných osí stanovené v OP VaI, resp. v ďalších riadiacich dokumentoch OP VaI, 
c) celkové oprávnené výdavky stanovené pre celý projekt (t.j. fázu 1 + fázu 2) nemôžu byť v rámci druhej fázy navýšené. 

 

Vzhľadom na to, že hodnotenie projektov v rámci fázy 2 sa týka projektov, ktoré už boli schválené v rámci hodnotiaceho a výberového procesu OP VaV, ich 
obsahové zameranie a rozpočet sú de facto určené, hodnotiacie kritériá pre fázované projekty síce zachovávajú celú šírku obsahu hodnotiacich kritérií OP 
VaI, ale sú využité výhradne ako vylučovacie kritériá. Hodnotiace kritériá súčasne zohľadňujú špecifické a všeobecné podmienky, ktoré musí splniť každý 
fázovaný projekt. Vzhľadom na skutočnosť, že výzva na predkladanie fázovaných projektov bude mať presne vymedzenú alokáciu danú sumou 
identifikovanou ako fáza 2 konkrétnych projektov, pri tomto type projektov sa nebudú uplatňovať výberové kritériá.  
 
Hodnotiace kritériá pre fázované projekty sa týkajú nasledovných častí OP VaI:  
1. špecifického cieľa 1.1.1 Zvýšenie výkonnosti systému VaV prostredníctvom horizontálnej podpory technologického transferu a IKT 
2. modernizácia a ďalší rozvoj infraštruktúry a technologického zázemia výskumných inštitúcií mimo podnikateľského sektora v oblastiach špecializácie 

RIS3 SK v rámci špecifického cieľa 1.1.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu 
výskumných inštitúcií,    

3. konsolidácia a optimalizácia výskumných, vzdelávacích a inovačných kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave v rámci špecifického cieľa 2.1.1 
Zvýšenie výskumnej aktivity Bratislavského kraja prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských 
kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave. 
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Hodnotiacie kritériá pre fázované projekty MŠVVaŠ SR 

 

P.č. Kritérium Predmet hodnotenia Typ kritéria Hodnotenie 
Spôsob aplikácie  

hodnotiaceho kritéria 

1. Príspevok navrhovaného projektu k cieľom a výsledkom operačného programu Výskum a inovácie 

1.1 Súlad projektu (fáza 2) 
s celkovou 
intervenčnou logikou a 
programovou 
stratégiou operačného 
programu Výskum 
a inovácie, ako aj súlad 
s cieľmi výzvy na 
predkladanie projektov 

Posudzuje sa súlad projektu s celkovou intervenčnou 
logikou OP Výskum a inovácie a jeho programovou 
stratégiou pre prioritnú os 1/prioritnú os 2 a súlad s cieľmi 
definovanými vo výzve na predkladanie projektov. 
Posudzuje sa súlad s: 
- očakávanými výsledkami; 
- definovanými oprávnenými aktivitami; 
- cieľmi výzvy na predkladanie projektov. 

Vylučovacie 
kritérium 

áno 

Zameranie projektu je v súlade 
intervenčnou logikou a  programovou 
stratégiou OP VaI a cieľmi a 
podmienkami výzvy na predkladanie 
projektov. 

nie 

Zameranie projektu nie je v súlade 
intervenčnou logikou a  programovou 
stratégiou OP VaI a s cieľmi a 
podmienkami výzvy na predkladanie 
projektov. 

1.2 Súlad projektu s RIS3 
SK 

Posudzuje sa súlad projektu s princípmi a zásadami RIS3 
SK, ako aj potenciálny príspevok projektu k plneniu cieľov 
a merateľných ukazovateľov RIS3 SK. 

Vylučovacie 
kritérium 

áno 
Zameranie a obsah projektu je 
v súlade s RIS3 SK. 

nie 
Zameranie a obsah projektu nie je 
v súlade s RIS3 SK. 

1.3 Súlad projektu 
s oblasťami 
špecializácie RIS3 SK 

Posudzuje sa, či projekt jednoznačne preukázal prepojenie 
oblastí špecializácie z pohľadu dostupných vedeckých 
a výskumných kapacít a minimálne jednej z oblastí 
hospodárskej špecializácie RIS3 SK. 

Vylučovacie 
kritérium 

áno 

Výskumno-vývojová téma projektu 
má jednoznačné prepojenie na 
niektorú z oblastí hospodárskej 
špecializácie RIS3 SK, pričom táto 
skutočnosť je v projekte jasne 
popísaná. 

nie 
Výskumno-vývojová téma projektu 
nemá prepojenie na niektorú z oblastí 
hospodárskej špecializácie RIS3 SK. 

1.4 Súlad projektu s 
príručkou pre žiadateľa 

Posudzuje sa súlad projektu s podmienkami stanovenými v 
príručke pre žiadateľa a súvisiacich dokumentoch určujúcich 
pravidlá pre poskytovanie nenávratnej finančnej pomoci. 

Vylučovacie 
kritérium 

áno 

Projekt je v súlade s podmienkami 
stanovenými v príručke pre žiadateľa 
a ostatných dokumentoch 
obsahujúcich a definujúcich pravidlá 
pre poskytovanie nenávratnej 
finančnej pomoci. 

nie 

Projekt nie je v súlade s podmienkami 
stanovenými v príručke pre žiadateľa 
a ostatných dokumentoch 
obsahujúcich a definujúcich pravidlá 
pre poskytovanie nenávratnej 
finančnej pomoci. 

1.5 Súlad, komplementarita 
a priama nadväznosť 
projektu s fázou 1 

Posudzuje sa to, či projekt priamo vychádza z fázy 1 
projektu, je s ňou v úplnom súlade, ako aj to, či je 
komplementárny a nadväzujúci k už realizovaným aktivitám 
žiadateľa a partnerov, ktorí sú zapojení do projektu vo 
vzťahu k fáze 1. 

Vylučovacie 
kritérium áno 

Projekt je v plnom súlade s fázou 1 
projektu. 

nie 

Projekt nie je v súlade s fázou 1 

projektu a obsahuje duplicitné 
aktivity. 
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P.č. Kritérium Predmet hodnotenia Typ kritéria Hodnotenie 
Spôsob aplikácie  

hodnotiaceho kritéria 

1.6 Súlad projektu so 
všeobecnými 
podmienkami pre 
fázovanie 

Projekt spĺňa všetky všeobecné podmienky pre fázovanie:  
a) celkové náklady pôvodného projektu určeného na 

fázovanie projektov dosahujú minimálne 5 mil. EUR 
b) celkový projekt (fáza 1 + fáza 2) pozostáva z 

dvoch jasne identifikovateľných fáz, pokiaľ ide o 
jeho materiálne a finančné ciele, fyzický rozsah 
každej fázy a jej príslušné finančné prostriedky 
musia byť riadne opísané. Finančné prostriedky 
každej fázy sa musia stanovovať odkazom na 
fyzické prvky každej fázy, aby sa zabránilo tomu, 
že ten istý výdavok sa bude vykazovať dvakrát, 

c) druhá fáza projektu je oprávnená na financovanie z 
EFRR v programovom období 2014 – 2020, 

d) projekt nebol vybraný členským štátom v rámci 
programového obdobia 2000 – 2006 

Vylučovacie 
kritérium 

áno 
Projekt je v plnom súlade so 
všeobecnými podmienkami pre 
fázovanie projektov. 

nie 
Projekt nie je v súlade s podmienkami 
pre fázovanie projektov. 

2. Navrhovaný spôsob realizácie projektu 

2.1 Vhodnosť a prepojenosť 
navrhovaných aktivít 
projektu vo vzťahu k 
východiskovej situácii a 
k stanoveným cieľom 
projektu 

Posudzuje sa vnútorná logika projektu, t. j. či sú aktivity 
projektu zvolené na základe východiskovej situácie, fázy 1 
projektu a či sú zrozumiteľne definované a či zabezpečujú 
dosiahnutie plánovaných cieľov projektu.  

Vylučovacie 
kritérium 

áno 

Projekt má jasne formulovanú 
štruktúru (etapy riešenia) a finančné 
krytie, s logicky nadväzujúcimi 
časťami a jasne deklarovanými cieľmi, 
postupmi riešenia. 

nie 

Projekt nemá jasne formulovanú 
štruktúru (etapy riešenia) a finančné 
krytie, s logicky nadväzujúcimi 
časťami a jasne deklarovanými cieľmi, 
postupmi riešenia. 

2.2 Reálnosť a primeranosť 
plánovaných hodnôt 
merateľných 
ukazovateľov 
z časového, finančného 
a vecného hľadiska 

Posudzuje sa výber merateľných ukazovateľov a reálnosť a 
primeranosť nastavenia plánovaných hodnôt merateľných 
ukazovateľov vo vzťahu k rozsahu plánovaných aktivít 
projektu a časovému harmonogramu realizácie projektu. 
Posudzuje sa či hodnoty merateľných ukazovateľov sú 
nastavené dostatočne reálne na výšku žiadaného NFP. 

Vylučovacie 
kritérium 

áno 

Projekt má reálne a primerane 
stanovené plánované hodnoty 
merateľných ukazovateľov 
z časového, finančného a vecného 
hľadiska, ktoré vychádzajú 
z celkového projektu a presne 
reprezentujú fázu 2 projektu. 

nie 

Projekt nemá reálne a primerane 
stanovené plánované hodnoty 
merateľných ukazovateľov 
z časového, finančného a vecného 
hľadiska a nie sú v súlade s fázou 1 
projektu. 
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P.č. Kritérium Predmet hodnotenia Typ kritéria Hodnotenie 
Spôsob aplikácie  

hodnotiaceho kritéria 

2.3 SWOT analýza projektu Kritérium posudzuje, či je spracovaná SWOT analýza 
projektu a všetkých oblastí súvisiacich s daným projektom 
v požadovanom rozsahu, či sú jednotlivé silné/slabé 
stránky, príležitosti a ohrozenia popísané jasne 
a komplexne, či sú identifikované riziká realizácie projektu 
a ak áno, či je navrhnuté opatrenia na ich minimalizáciu 
dostatočné. 

Vylučovacie 
kritérium áno 

Projekt má spracovanú SWOT analýzu 
v požadovanom rozsahu a kvalite. 

nie 
Projekt nemá spracovanú SWOT 
analýzu v požadovanom rozsahu a 
kvalite. 

3. Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa 

3.1 Zabezpečenie 
administratívnych 

a odborných kapacít na 
riadenie a realizáciu 
projektu 

Posudzuje sa zostavenie realizačného tímu s dostatočnými 
počtom administratívnych a odborných kapacít na riadenie 

projektu (projektový manažment, monitorovanie, finančný 
manažment, komunikácia, dodržiavanie ustanovení zmluvy 
o NFP) a odbornú realizáciu aktivít projektu (vrátane 
rozdelenia kompetencií, definovania potrebných odborných 
znalostí, vzdelania atď.). Posudzuje sa zadefinovanie 
jednotlivých kompetencií v rámci projektového tímu. 
Administratívne a odborné kapacity môžu byť zabezpečené 
buď interne alebo externe. 

Vylučovacie 
kritérium 

áno 

Výborný/excelentný. Projektový 
návrh plní všetky aspekty 

hodnoteného kritéria. Prípadné 
nedostatky sú len 
minoritného/čiastkového charakteru. 

nie 

Spôsob, ktorým projektový návrh plní 
toto kritérium, nie je adekvátny, 
alebo existujú závažné 
neodstrániteľné nedostatky. 

3.2 Zabezpečenie 
prevádzkovej  a 
technickej udržateľnosti 
projektu 

Posudzuje sa deklarovaná kapacita žiadateľa na 
zabezpečenie udržateľnosti plánovaných výstupov projektu 
po realizácii projektu (podľa relevantnosti): zabezpečenie 
technického zázemia, administratívnych kapacít, 
zrealizovaných služieb pre výskumné inštitúcie a pod. 
vrátane vyhodnotenia možných rizík pre udržateľnosť 
projektu a jeho manažmentu. 
 
Preukázal žiadateľ s partnermi, že úžitky z realizácie 
projektu budú pretrvávať aj po ukončení projektu?  

Vylučovacie 
kritérium 

áno 

Žiadateľ podrobne uviedol spôsob 
zabezpečenia potrebného technického 
zázemia, administratívnych kapacít, 
legislatívneho prostredia a podobne 
(analogicky podľa typu projektu) s 
cieľom zabezpečenia udržateľnosti 
výstupov/výsledkov projektu po 
ukončení realizácie jeho aktivít. 
Žiadateľ vyhodnotil možné riziká 
udržateľnosti projektu vrátane 
spôsobu ich predchádzania a ich 
manažmentu. 

nie 

Technické zázemie, administratívne 
kapacity, vyhodnotenie rizík nie sú v 
kontexte udržateľnosti projektu vôbec 
riešené alebo ponúknuté riešenia 
predstavujú vážne riziko udržateľnosti 
projektu. 

4. Finančná a ekonomická stránka projektu – udržateľnosť projektu 

4.1 Vecná oprávnenosť 
výdavkov 

Posudzuje sa vecná oprávnenosť žiadaných výdavkov v 
zmysle riadiacej dokumentácie upravujúcej oblasť 
oprávnenosti výdavkov, resp. výzvy, ako aj oprávnenosť 
výdavkov vo vzťahu k celkovému projektu tak, aby fáza 1 
a fáza 2 neobsahovali duplicitné výdavky a v rámci fázy 2 
nedošlo k navýšeniu celkových výdavkov projektu.  

Vylučovacie 
kritérium 

áno 

100 % a viac finančnej hodnoty 
žiadateľom definovaných celkových 
oprávnených výdavkov projektu je 
vecne oprávnených  

nie 

Menej ako 100 % finančnej hodnoty 
žiadateľom definovaných celkových 
oprávnených výdavkov projektu je 
vecne oprávnených  
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P.č. Kritérium Predmet hodnotenia Typ kritéria Hodnotenie 
Spôsob aplikácie  

hodnotiaceho kritéria 

4.2 Finančná udržateľnosť 
projektu 

Posudzuje sa zabezpečenie udržateľnosti projektu, t. j. 

finančného krytia prevádzky projektu počas celého obdobia 
udržateľnosti projektu. 

Vylučovacie 
kritérium áno 

Projekt je finančne udržateľný, čo 
dokazujú už samotné údaje v rámci 
predloženého projektu. 

nie 

Projekt nie je finančne udržateľný 
a existuje reálny predpoklad, že 
nebude možné zabezpečiť aktivity 
v rámci doby udržateľnosti projektu. 

4.3 Efektívnosť a 
hospodárnosť výdavkov 
projektu 

Posudzuje sa, či navrhnuté výdavky projektu spĺňajú 

podmienku hospodárnosti a efektívnosti a či zodpovedajú 
obvyklým cenám v danom mieste a čase. 

 

Uvedené sa overuje prostredníctvom zrealizovaného 
verejného obstarávania, vykonaného prieskumu trhu alebo 
ďalších nástrojov na overenie hospodárnosti a efektívnosti 
výdavkov (napr. znalecký posudok). 
 

 
 

Vylučovacie 
kritérium 

áno 

100 % finančnej hodnoty celkových 
oprávnených výdavkov je 
hospodárnych a efektívnych a 

zodpovedá obvyklým cenám v danom 
čase a mieste a spĺňa cieľ 
minimalizácie nákladov pri dodržaní 
požadovanej kvality výstupov. 

nie 

Menej ako 100 % finančnej hodnoty 
celkových oprávnených výdavkov je 
hospodárnych a efektívnych a 
zodpovedá obvyklým cenám v danom 
čase a mieste a spĺňa cieľ 
minimalizácie nákladov pri dodržaní 
požadovanej kvality výstupov. 
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Sumarizačný prehľad hodnotiacich kritérií  

Hodnotené oblasti Hodnotiace kritériá Typ kritéria Hodnotenie 

1. Príspevok navrhovaného 
projektu k cieľom a výsledkom 
operačného programu Výskum 
a inovácie  

1.1 Súlad projektu (fáza 2) s celkovou intervenčnou logikou a programovou stratégiou 
operačného programu Výskum a inovácie, ako aj súlad s cieľmi výzvy na predkladanie 
projektov 

vylučovacie áno/nie 

1.2 Súlad projektu s RIS3 SK vylučovacie áno/nie 

1.3 Súlad projekt s oblasťami špecializácie RIS3 SK vylučovacie áno/nie 

1.4 Súlad projektu s príručkou pre žiadateľa vylučovacie áno/nie 

1.5 Súlad, komplementarita a priama nadväznosť projektu s fázou 1 vylučovacie áno/nie 

1.6 Súlad projektu so všeobecnými podmienkami pre fázovanie vylučovacie áno/nie 

2. Navrhovaný spôsob realizácie 
projektu 

2.1 Vhodnosť a prepojenosť navrhovaných aktivít projektu vo vzťahu k východiskovej 
situácii a k stanoveným cieľom projektu 

vylučovacie áno/nie 

2.2 Reálnosť a primeranosť plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov 
z časového, finančného a vecného hľadiska 

vylučovacie áno/nie 

2.3 SWOT analýza projektu vylučovacie áno/nie 

3. Administratívna a 
prevádzková kapacita žiadateľa 

3.1 Zabezpečenie administratívnych a odborných kapacít na riadenie a realizáciu projektu vylučovacie áno/nie 

3.2 Zabezpečenie prevádzkovej a technickej udržateľnosti projektu vylučovacie áno/nie 

4. Finančná a ekonomická 
stránka projektu 

4.1 Vecná oprávnenosť výdavkov vylučovacie áno/nie 

4.2 Finančná udržateľnosť projektu vylučovacie áno/nie 

4.3 Efektívnosť a hospodárnosť výdavkov projektu vylučovacie áno/nie 

 

V rámci hodnotiaceho procesu musí mať každý hodnotený projekt kladne vyhodnotené každé hodnotiace kritérium, t. j. na každé 

kritérium a otázku jeho splnenia musí byť odpovedané možnosťou „áno“. V prípade, že uvedené nebude splnené, fázovaný projekt nebude 

odporučený na financovanie. 

 

Vzhľadom na povahu fázovaných projektov nie je potrebné uplatňovať výberové kritériá. 


