
Príloha č. 2 Internej výzvy 

Hodnotiace kritériá  

pre posúdenie žiadostí v rámci internej výzvy na financovanie  

pozície odborného pracovníka 

 

Každá predložená žiadosť, doručená podľa stanovených podmienok, bude posudzovaná osobitne 2 

hodnotiteľmi – členmi tímu NP TSP II – na základe stanovených kritérií v tejto Výzve.  Na základe 2 

samostatných posudkov, vypracovaných hodnotiteľmi, bude zo strany manažmentu NP TSP II 

vypracovaný návrh na podporenie /nepodporenie žiadanej pozície/ pozícií. Tento návrh posúdi Riadiaci 

výbor NP TSP II (RV NP TSP) a odporučí generálnemu riaditeľovi IA MPSVR SR (GR IA MPSVR SR ) 

vyhovieť či nevyhovieť predloženej žiadosti. Na základe odporúčania RV NP TSP II generálny riaditeľ IA 

MPSVR SR rozhodne o podpísaní dodatku k Zmluve o spolupráci, čo je právnym predpokladom pre 

finančnú podporu na pozíciu odborného pracovníka/ pracovníkov.  

 

No. Hodnotiace kritérium 

1. 
Do akej miery výsledky a výstupy plánu rozvoja cieľovej skupiny zlepšia kvalitu života 

cieľovej skupiny vychádzajúc z popisu potrieb cieľovej skupiny a navrhovaných aktivít? 

2. 
Je zaradenie/miesto pracovnej pozície OP v pláne rozvoja cieľovej skupiny opodstatnené 

(obsahovo zmysluplné a účelné) pre napĺňanie jeho cieľov? 

3. 

Je možné z predloženej dohody partnerov očakávať, že dohodnutá spolupráca partnerov 
prinesie funkčné partnerstvo a pridanú hodnotu plánu rozvoja cieľovej skupiny? 

 
V prípade, že žiadateľ nie je na účely výzvy v partnerstve, tak sa toto kritérium nehodnotí.  

4. 
Je realizácia plánu rozvoja cieľovej skupiny žiadateľom reálna na základe doterajších 

výsledkov aktivít plánu rozvoja cieľovej skupiny a predložených informácií? 

5. 
Je výkon OP dostatočne a efektívne prepojený na prácu TSP/TP v lokalite a napĺňa ciele 

výzvy? 

6. 
Je žiadateľ schopný zabezpečiť pre OP požadované primerané materiálne a technické 

vybavenie?  

 

Hodnotiteľ pri celkovom hodnotení zohľadňuje, že kritériá č. 1, 2, 4, 5 sú kľúčové, posudzujúce aspekty 

žiadosti, na ktorých významne spočíva jej úspech z pohľadu dosahovania cieľov výzvy. Kritériá č. 3, 6 

sú podporné/ doplnkové. Pri ich nenaplnení, resp. len čiastočnom naplnení je možné podmieniť 

podporu žiadosti stanovením špecifickej podmienky.  

Pri hodnotení žiadostí je uplatňovaná zásada nestrannosti hodnotiteľa - hodnotiteľmi konkrétnej 

žiadosti nemôžu byť členovia tímu (v BA, či RK), ktorí boli súčasťou konzultácií so zástupcami žiadateľa 

počas prípravy dotyčnej žiadosti.  


