Slovenský zväz včelárov, Centrum odborných poradcov SZV, Svrčia 14, 842 08
Bratislava

Smernica č. 2/2012
pre BODOVÉ HODNOTENIE PROJEKTOV
uchádzačov o nenávratný finančný príspevok
v súlade s Nariadením vlády SR č. 422/2007 Z. z. a
nariadením vlády č. 31/2011 Z. z.

Článok 1
Úvodné ustanovenie
Smernica pre Bodové hodnotenie projektov (ďalej len BHP) vymedzuje kritériá pre bodové
hodnotenie projektov uchádzajúcich sa o nenávratný finančný príspevok, ktorých rozpočtovaný náklad
prevyšuje 8300 EUR, a ktorých mieru úhrady taxatívne neurčuje Nariadenie vlády SR č. 422/2007 Z. z.
a nariadenie vlády č. 31/2011 Z. z.
Článok 2
Tabuľka pre bodové hodnotenie projektov
Člen komisie projekt posúdi a pridelí mu príslušný počet bodov podľa tabuľky pre bodové
hodnotenie projektu.
FORMULÁR PRE BODOVÉ HODNOTENIE PROJEKTOV
Parameter Kritérium hodnotenia

A

miera využiteľnosti požadovaných
finančn. zdrojov

B

profesné pozadie uchádzača (ov),
odborný kredit

C

hodnota vlastného finančného
vkladu (majetku) uchádzača (ov)

D

E

miera potencionálnej kontinuity
predloženého projektu
(životaschop., možnosť pokrač.)
úroveň spracovania projektu
(štruktúra - projekty EU,
komplexnosť)

Celkom za projekt

Výška bodového
Hodnotenia

100 a viac
osôb
10 bodov
presvedčivé

60
osôb
8 bodov
dobré

Pridelený
počet bodov

40
osôb
6 bodov
priemerné

20
1
osôb
osoba
4 body
2 body
nižší
málo
priemer presvedčivé
5 bodov
4 body
3 body
2 body
1 bod
132 775,68 € 99 581,76€ 66 387,84€ 33 193,92€ 16 596,96€
a viac
25 bodov
20 bodov
15 bodov
10 bodov
5 bodov
úplne
presvedčivá
menej
pravdeneistá
presvedčivá
presvedčivá podobná
10 bodov
8 bodov
6 bodov
4 body
2 body
výborná
dobrá
priemerná
menej
neistá
vyhovujúca
5 bodov
4 body
3 body
2 body
1 bod

Článok 3
Výsledné bodové hodnotenie
Tajomník komisie pre hodnotenie projektov uchádzačov o nenávratný finančný príspevok
sumarizuje výsledky bodových hodnotení jednotlivých členov hodnotiacej komisie. Hodnotiaci formulár
podpísaný členom komisie, osobitne pre každý z hodnotených projektov pričlení k zápisnici o hodnotení
projektov.
Tieto kritériá sú spracované pre výberovú komisiu projektov, ako relevantný podklad ku
klasifikácii ich úspešnosti.
Článok 4
Záverečné ustanovenie
1. Táto smernica nadobúda platnosť dňom podpísania predsedom SZV za správnu radu COP
a účinnosť 10 dní po zverejnení.

V Bratislave, dňa 23.1.2012

.................................................
Ing. Ľudovít Gál
za Správnu radu Centra odborných poradcov
predseda SZV

