Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
K R I T É R I Á ODBORNÉHO HODNOTENIA
žiadostí o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a žiadostí o dotáciu na podporu vykonávania opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPO a SK“) podľa § 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“)
A. kritériá súladu odborného hodnotenia
P.č. Skupina kritérií A

1.

súlad žiadosti
s podmienkami
ustanovenými
zákonom

1.1

oprávnenosť aktivít
a činností

1.2.

oprávnenosť žiadateľa
podľa zákona

1.3.

splnenie
rozpočtových
pravidiel

1.4

finančná spoluúčasť
a duplicita
financovania

Predmet hodnotenia

Rozpätie
hodnotenia

Kritérium hodnotí súlad cieľa /cieľov, uskutočňovaných podľa § 3 ods. 1 zákona, t.j. či aktivity a činnosti, na
A-N
ktoré sa žiada dotácia budú podporovať rozvoj sociálnych služieb /opatrení SPO a SK a splnenie podmienky (diskvalifikačné
podľa § 14 ods. 2 zákona.
kritérium)
Kritérium hodnotí, či bola splnená podmienka podľa § 3 ods. 2 až 4 zákona (či je žiadateľom niektorý zo
subjektov tak, ako upravuje zákon), kritérium hodnotí oprávnenosť žiadateľa aj podľa účelu, na ktorý žiada
A-N
(diskvalifikačné
dotáciu, u žiadateľov z neverejného sektora sa overuje oprávnenosť aj podľa akreditácie /registrácie (t.j. či
kritérium)
má žiadateľ registráciu /akreditáciu na tú sociálnu službu /opatrenie SPO a SK na podporu ktorých žiada
dotáciu) a splnenie podmienky podľa § 3 ods. 6 zákona.
Kritérium hodnotí splnenie všetkých podmienok ustanovených v § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z.
A-N
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
(diskvalifikačné
predpisov, splnenie podmienok sa preveruje dokladmi podľa § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. doloženými
kritérium)
k žiadosti o dotáciu.
Kritérium hodnotí splnenie podmienky podľa § 3 ods. 7 a 9 zákona, t.j. či má žiadateľ zabezpečené krytie
výdavkov z iných zdrojov najmenej vo výške 10% z celkového rozpočtu na aktivity a činnosti, na ktoré
A-N
žiada dotáciu, že aktivity a činnosti na ktoré žiada dotáciu nie sú duplicitne financované z iných zdrojov; (diskvalifikačné
v prípade ak je účelom dotácie rekonštrukcia a stavebné úpravy, hodnotí kritérium aj skutočnosť, že celkový
kritérium)
rozpočet na túto aktivitu je najviac 130 000 eur.

B. kritériá odborného hodnotenia
P.č. Skupina kritérií B

1.

vhodnosť, účelnosť
a spôsob
uskutočňovania
aktivít a činností

1.1

súlad s prioritami

1.2

význam a potreba

1.3

vhodnosť aktivít a
činností, ich
opodstatnenie vo
vzťahu k potrebám
cieľovej skupiny

1.4

príspevok
k vytváraniu nových
sociálnych služieb
a opatrení SPO a SK

Predmet hodnotenia

Bodové
hodnotenie
hodnotiteľa

Maximálne/minimálne
Váhy výsledné bodové hodnotenie
v rámci skupiny kritérií
50/30

Kritérium hodnotí súlad s prioritami oblasti podpory rozvoja sociálnych
služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
(SPO a SK).
Kritérium hodnotí zdôvodnenie potrebnosti sociálnej služby /opatrenia
SPO a SK, na ktorých podporu sa žiada dotácia, vhodnosť a
primeranosť navrhovaných cieľov vo väzbe na opis jednotlivých aktivít
a činností a cieľovú skupinu. Kritérium hodnotí druh, formu
a prostredie vykonávaného opatrenia (metódy, techniky, postupy) SPO
a SK aj z pohľadu dostupnosti /nedostupnosti a dostatkovosti
/nedostakovosti v regióne, v ktorom žiadateľ poskytuje sociálnu službu
/vykonáva opatrenia SPO a SK na podporu, ktorých žiada dotáciu.
Kritérium hodnotí reálnosť dosiahnutia cieľov aktivitami a činnosťami,
na ktoré sa žiada dotácia, hodnotí do akej miery prispievajú tieto
aktivity a činnosti k napĺňaniu potrieb cieľovej skupiny, či sa zvýši
kvalita života klientov, prínos aktivít a činností pre cieľovú skupinu.
Kritérium hodnotí vytvorenie a zavedenie nových sociálnych
služieb/opatrení SPO a SK, ktoré žiadateľ vytvorí na základe realizácie
žiadosti, ich príspevok k deinštitucionalizácii a humanizácii sociálnych
služieb/ opatrení SPO a SK, zavedenie nových, resp. zvýšenie kvality
už poskytovaných sociálnych služieb/ opatrení SPO a SK (odborných
metód práce, postupov, odborných činností a ďalších činností a
doplnkových služieb) napr. vhodné dopĺňanie a kombinácia sociálnych
služieb/opatrení SPO a SK, zameranie na podporu sociálneho
začlenenia, prevenciu inštitucionalizácie a pod.

0-5

4

0-5

2

0-5

2

0-5

1

1.5

jednoznačnosť
a logická
previazanosť

2.

udržateľnosť
aktivít a činností

Kritérium hodnotí, či je jasne zadefinovaný účel na ktorý sa žiada
dotácia, či sú aktivity a činnosti jednoznačne popísané, či je logicky
spracovaný harmonogram aktivít a činností, či je časový harmonogram
previazaný na ciele.

0-5

1

15/9
Kritérium hodnotí akým spôsobom budú aktivity a činnosti, resp. ich
výstupy po ich ukončení využívané pre potreby cieľovej skupiny,
reálnosť predpokladaného spôsobu zabezpečenia udržateľnosti,
reálnosť využitia výstupov v ďalších troch rokoch po skončení
financovania dotáciou, kritérium hodnotí aj či žiadateľ predpokladá aj
vlastné zhodnotenie realizovaných aktivít z pohľadu cieľov a cieľovej
skupiny.

2.1

prínos aktivít
a činností po ich
ukončení

2.2

udržateľnosť
výstupov z hľadiska
žiadateľa

2.3

ekonomická
udržateľnosť

3.

primeranosť
rozpočtu na aktivity
a činnosti

3.1

primeranosť k cieľom
a aktivitám

Kritérium hodnotí primeranosť rozpočtu žiadosti a jednotlivých
položiek rozpočtu vo vzťahu k cieľom, cieľovej skupine, realizovaným
aktivitám, činnostiam žiadosti.

0-5

2

3.2

jednoznačnosť

Kritérium hodnotí ako je rozpočet prehľadný, ako komentár k rozpočtu
zdôvodňuje rozpočtované položky.

0-5

2

3.3

nevyhnutnosť a
efektívnosť

Kritérium hodnotí do akej miery sú navrhované výdavky nevyhnutné
na realizáciu aktivít a činností, celková efektívnosť aktivít a činnosti.

0-5

2

Kritérium hodnotí udržateľnosť výstupov z hľadiska aktivít a činností
žiadateľa, t.j. skúseností žiadateľa, zamerania jeho činnosti a pod.
Kritérium hodnotí reálnosť finančnej udržateľnosti po ukončení
financovania dotáciou, rizikovosť realizácie aktivít a činností na ktoré
sa žiada dotácia z hľadiska vlastníckych a iných práv
k nehnuteľnostiam (§ 10 ods. 3 písm. c) zákona).

0-5

1

0-5

1

0-5

1

30/18

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
K R I T É R I Á ODBORNÉHO HODNOTENIA
žiadostí o dotáciu na podporu rekondičných aktivít podľa § 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“)
A. kritéria odborného hodnotenia
P.č.
1.

1.1

1.2.

1.3.

Predmet hodnotenia

Rozpätie
hodnotenia

oprávnenosť aktivít

Kritérium hodnotí súlad cieľa /cieľov aktivít, na ktoré sa žiada dotácia s § 6 ods. 1 a 2 zákona, t.j. či
aktivity na ktoré sa žiada dotácia skutočne súvisia s podporou rekondičných aktivít, či cieľová
skupina aktivít zodpovedá podmienkam podľa § 6 ods. 1 a 5 a v prípade dotácie podľa § 6 ods. 1
písm. b) aj či je splnená podmienka, že rekondičné aktivity budú zabezpečené pre najmenej 2500
fyzických osôb a splnenie podmienky podľa § 14 ods. 2 zákona.

A-N
(diskvalifikačné
kritérium)

oprávnenosť žiadateľa
podľa zákona

Kritérium hodnotí, či bola splnená podmienka podľa § 6 ods. 3 a 6 zákona (či je žiadateľom niektorý
zo subjektov tak, ako upravuje zákon t.j. či žiadateľom je občianske združenie, ktorého predmet
činnosti je v sociálnej oblasti, a v prípade žiadosti o dotáciu podľa § 6 ods. 1 písm. b) aj odborová
organizácia alebo združenie odborových organizácií).

A-N
(diskvalifikačné
kritérium)

splnenie rozpočtových
pravidiel

Kritérium hodnotí splnenie všetkých podmienok ustanovených v § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov; splnenie podmienok sa preveruje dokladmi podľa § 8a ods. 5 zákona č.
523/2004 doloženými k žiadosti o dotáciu.

A-N
(diskvalifikačné
kritérium)

Skupina kritérií A
súlad žiadosti
s podmienkami
ustanovenými zákonom

B. kritéria odborného hodnotenia
P.č.

1.

Skupina kritérií B

Váh
y

vhodnosť, účelnosť
a spôsob uskutočňovania
aktivít a činností

1.1

význam a potreba

1.2

vhodnosť aktivít
a činností, ich opodstatnenie
vo vzťahu k potrebám
cieľovej skupiny

1.3

jednoznačnosť a logická
previazanosť

2.

udržateľnosť aktivít
a činností

2.1

Predmet hodnotenia

Bodové
hodnotenie
hodnotiteľa

prínos aktivít po ich
ukončení

Maximálne/minimálne
výsledné bodové
hodnotenie v rámci
skupiny kritérií
15/9

Kritérium hodností najmä zdôvodnenie potrebnosti aktivít,
navrhovaných cieľov aktivít a činností vo väzbe na opis aktivít,
činností a cieľovú skupinu.
Kritérium hodnotí reálnosť dosiahnutia cieľov aktivitami, na
ktoré sa žiada dotácia, hodnotí do akej miery prispievajú tieto
aktivity k napĺňaniu potrieb cieľovej skupiny; pri aktivitách
podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona okrem predpokladaného
obsahu aktivít hodnotí kritérium aj predpokladaný spôsob
priebežného sledovania kvality rekondičných pobytov.
Kritérium hodnotí, či sú aktivity a činnosti jasne a jednoznačne
popísané, či je logicky spracovaný časový harmonogram aktivít
a činností, či je časový harmonogram previazaný na ciele aktivít,
pri aktivitách podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona hodnotí kritérium
aj spôsob zabezpečenia rekondičných pobytov, spôsob
sledovania podmienky trvalého pobytu (§ 6 ods. 5),
predpokladaný spôsob zabezpečenia splnenia podmienky
poskytnutia stanovenej sumy na jednu fyzickú osobu
a rozpočtový rok.

0-5

1

0-5

1

0-5

1

15/9
Kritérium hodnotí, či aktivity resp. ich výstupy budú podľa
opisu aj po ich ukončení využívané pre potreby cieľovej
skupiny, pri aktivitách podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona
kritérium hodnotí príspevok aktivity k predchádzaniu sociálneho
vylúčenia a obnovovaniu psychickej kondície a fyzickej
kondície cieľovej skupiny.

0-5

1

2.2

sledovanie prínosu aktivít
a činnosti po ich ukončení

2.3

udržateľnosť výstupov z
hľadiska žiadateľa

3.

primeranosť rozpočtu na
aktivity a činnosti

Kritérium hodnotí či žiadateľ predpokladá v rámci opisu aktivít
zhodnotenie realizovaných aktivít z pohľadu cieľov a cieľovej
skupiny.
Kritérium hodnotí udržateľnosť výstupov z hľadiska aktivít
a činností žiadateľa, t.j. skúsenosti žiadateľa, zameranie jeho
činnosti a pod.

0-5

1

0-5

1

15/9

3.1

primeranosť k cieľom,
aktivitám

Kritérium hodnotí primeranosť rozpočtu a jednotlivých položiek
rozpočtu vo vzťahu k cieľom a realizovaným aktivitám, pri
aktivitách podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona hodnotí kritérium aj
primeranosť rozpočtu celkových výdavkov vo vzťahu
k predpokladanému obsahu a rozsahu aktivít (t.j. celková suma
za rekondičný pobyt vo vzťahu k predpokladanej dĺžke pobytu
a aktivitám, ktoré majú byť súčasťou pobytu).

3.2

jednoznačnosť

Kritérium hodnotí ako je rozpočet jasný, ako komentár
k rozpočtu zdôvodňuje rozpočtované položky.

0-5

1

nevyhnutnosť a efektívnosť

Kritérium hodnotí do akej miery sú navrhované výdavky
nevyhnutné na realizáciu aktivít a činností a celková efektívnosť
rozpočtu. Aktivita podľa § 6 ods. 1 písm. b) sa nehodnotí,
prideľuje sa bodová hodnota 5.

0-5

1

3.3

0-5

1

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
K R I T É R I Á ODBORNÉHO HODNOTENIA
podľa žiadostí o dotáciu na podporu rozvoja členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti § 7 zákona č. 544/2010 Z.
z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“)
A. kritéria odborného hodnotenia
P.č.

Skupina kritérií A

1.

súlad žiadosti
s podmienkami
ustanovenými zákonom

1.1

oprávnenosť aktivít
a činností

1.2.

oprávnenosť žiadateľa
podľa zákona

1.3.

splnenie rozpočtových
pravidiel

Predmet hodnotenia

Kritérium hodnotí súlad cieľa /cieľov aktivít, na ktoré sa žiada dotácia podľa zákona, t.j. či aktivity
a činnosti na ktoré sa žiada dotácia skutočne súvisia s členstvom v medzinárodnej organizácii
a splnenie podmienky podľa § 14 ods. 2 zákona.
Kritérium hodnotí či žiadateľom je občianske združenie, ktorého predmet činnosti je v sociálnej
oblasti a v prípade účelu podľa § 7 ods. 1 písm. c) až h) zákona, či občianske združenie spĺňa
podmienku početnosti členov zastupovania v konzultačných orgánoch a pracovných skupinách na
národnej a medzinárodnej úrovni.
Kritérium hodnotí splnenie všetkých podmienok ustanovených v § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov; splnenie podmienok sa preveruje dokladmi podľa § 8a ods. 5 zákona č.
523/2004 doloženými k žiadosti o dotáciu.

Rozpätie
hodnotenia

A-N
(diskvalifikačné
kritérium)
A-N
(diskvalifikačné
kritérium)
A-N
(diskvalifikačné
kritérium)

B. kritéria odborného hodnotenia
P.č.

1.

1.1

Skupina kritérií B

Predmet hodnotenia

Bodové
hodnotenie
hodnotiteľa

Váhy

vhodnosť, účelnosť
a spôsob uskutočňovania
aktivít a činností
význam a potreba

1.2

vhodnosť aktivít
a činností, ich opodstatnenie
vo vzťahu k potrebám
cieľovej skupiny

1.3

jednoznačnosť a logická
previazanosť

2

udržateľnosť aktivít
a činností

2.1

prínos aktivít a činností po
ich ukončení

2.2

sledovanie prínosu aktivít
a činností po ich ukončení

2.3

udržateľnosť výstupov z
hľadiska žiadateľa

Maximálne/minimálne
výsledné bodové
hodnotenie v rámci
skupiny kritérií
15/9

Kritérium hodnotí najmä zdôvodnenie potrebnosti aktivít
a činností, vhodnosť a primeranosť navrhovaných cieľov aktivít
a činností vo väzbe na opis aktivít a činností a cieľovú skupinu.
Kritérium hodnotí reálnosť dosiahnutia cieľov aktivitami
a činnosťami, na ktoré sa žiada dotácia, hodnotí do akej miery
prispievajú tieto aktivity a činnosti k napĺňaniu potrieb cieľovej
skupiny, prínos členstva v medzinárodnej organizácii
a súvisiacich aktivít, resp. prínos zastupovania v konzultačných
orgánoch a pracovných skupinách na národnej a medzinárodnej
úrovni pre cieľovú skupinu.
Kritérium hodnotí, či sú aktivity a činnosti jasne a jednoznačne
popísané, či je logicky spracovaný časový harmonogram aktivít
a činností, či je časový harmonogram previazaný na ciele aktivít
a činností.

0-5

1

0-5

1

0-5

1

15/9
Kritérium hodnotí, či aktivity a činnosti, resp. ich výstupy budú
podľa opisu aj po ich ukončení využívané pre potreby cieľovej
skupiny.
Kritérium hodnotí či žiadateľ predpokladá v rámci opisu aktivít
a činností zhodnotenie realizovaných aktivít a činností
z pohľadu cieľov a cieľovej skupiny.
Kritérium hodnotí udržateľnosť výstupov z hľadiska aktivít
a činností žiadateľa, t.j. skúsenosti žiadateľa, zameranie jeho
činnosti a pod.

0-5

1

0-5

1

0-5

1

3.

primeranosť rozpočtu na
aktivity a činnosti

3.1

primeranosť k cieľom

3.2

jednoznačnosť

3.3

nevyhnutnosť a efektívnosť

15/9
Kritérium hodnotí primeranosť rozpočtu a jednotlivých položiek
rozpočtu vo vzťahu k cieľom a realizovaným aktivitám a
činnostiam.
Kritérium hodnotí ako je rozpočet jasný, ako komentár
k rozpočtu zdôvodňuje rozpočtované položky.
Kritérium hodnotí do akej miery sú navrhované výdavky
nevyhnutné na realizáciu aktivít a činností a celkovú efektívnosť
rozpočtu.

0-5

1

0-5

1

0-5

1

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
K R I T É R I Á ODBORNÉHO HODNOTENIA
žiadostí o dotáciu na podporu edičnej činnosti podľa § 8 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“)
A. kritéria odborného hodnotenia
P.č.

1.

Skupina kritérií A

Predmet hodnotenia

Rozpätie
hodnotenia

súlad žiadosti
s podmienkami
ustanovenými zákonom

1.1

oprávnenosť činností

1.2.

oprávnenosť žiadateľa
podľa zákona

1.3.

splnenie rozpočtových
pravidiel

Kritérium hodnotí súlad cieľa /cieľov, na ktoré sa žiada dotácia. Či činnosti, na ktoré sa žiada dotácia
skutočne súvisia s podporou edičnej činnosti podľa zákona a splnenie podmienky podľa § 14 ods. 2.
Kritérium hodnotí, či žiadateľom je občianske združenie, ktorého predmet činnosti je v sociálnej
oblasti alebo je to niektorý zo subjektov tak, ako upravuje zákon v § 3 ods. 2 (oprávnenosť sa
overuje registráciou /akreditáciu) a má registráciu na vydávanie časopisov alebo periodík
s výnimkou podľa § 8 ods. 3 písm. a) a b) zákona.
Kritérium hodnotí splnenie všetkých podmienok ustanovených v § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov; splnenie podmienok sa preveruje dokladmi podľa § 8a ods. 5 zákona č.
523/2004 doloženými k žiadosti o dotáciu.

A-N
(diskvalifikačné
kritérium)
A-N
(diskvalifikačné
kritérium)
A-N
(diskvalifikačné
kritérium)

B. kritéria odborného hodnotenia
P.č.

Skupina kritérií B

1.

vhodnosť, účelnosť a spôsob
uskutočňovania činností

1.1

význam a potreba

1.2

vhodnosť činností, ich
opodstatnenie vo vzťahu k
potrebám cieľovej skupiny

1.3

jednoznačnosť a logická
previazanosť

2.

udržateľnosť činností

2.1

prínos činností po ich
ukončení

2.2

sledovanie prínosu činnosti po
ich ukončení

2.3

udržatelnosť výstupov z
hľadiska žiadateľa

3.

primeranosť rozpočtu na
aktivity a činnosti

3.1

primeranosť k cieľom

3.2

jednoznačnosť

Predmet hodnotenia

Bodové
hodnotenie
hodnotiteľa

Váhy

Maximálne/minimálne
výsledné bodové
hodnotenie v rámci
skupiny kritérií
15/9

Kritérium hodností najmä zdôvodnenie potrebnosti činností,
vhodnosť a primeranosť navrhovaných cieľov činností vo väzbe
na opis činností a cieľovú skupinu.
Kritérium hodnotí reálnosť dosiahnutia cieľov činnosťami, na
ktoré sa žiada dotácia, hodnotí do akej miery prispievajú tieto
činnosti k napĺňaniu potrieb cieľovej skupiny.
Kritérium hodnotí, či sú činnosti jasne a jednoznačne popísané,
či je logicky spracovaný časový harmonogram činností, či je
časový harmonogram previazaný na ciele činností.

0-5

1

0-5

1

0-5

1
15/9

Kritérium hodnotí, či činnosti, resp. ich výstupy budú podľa
opisu aj po ich ukončení využívané pre potreby cieľovej
skupiny.
Kritérium hodnotí či žiadateľ predpokladá v rámci
opisu činností zhodnotenie realizovaných činností z pohľadu
cieľov a cieľovej skupiny.
Kritérium hodnotí udržateľnosť výstupov z hľadiska činností
žiadateľa, t.j. skúsenosti žiadateľa, zameranie jeho činnosti
a pod.

0-5

1

0-5

1

0-5

1
15/9

Kritérium hodnotí primeranosť rozpočtu a jednotlivých položiek
rozpočtu vo vzťahu k cieľom a realizovaným činnostiam.
Kritérium hodnotí ako je rozpočet jasný, ako komentár
k rozpočtu zdôvodňuje rozpočtované položky.

0-5

1

0-5

1

3.3

nevyhnutnosť a efektívnosť

Kritérium hodnotí do akej miery sú navrhované výdavky
nevyhnutné na realizáciu činností a celková efektívnosť
rozpočtu.

0-5

1

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
K R I T É R I Á ODBORNÉHO HODNOTENIA
žiadostí o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a žiadostí o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa
§ 9 ods. 3 a 4 a § 10 ods. 10 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

A. Kritériá súladu odborného hodnotenia
P.č. Skupina kritérií A
1.

1.1

1.2.

1.3.

1.4

Súlad žiadosti
s podmienkami
ustanovenými
zákonom
Oprávnenosť aktivít
a činností
Oprávnenosť
žiadateľa podľa
zákona
Splnenie
rozpočtových
pravidiel

Duplicita
financovania

Predmet hodnotenia

Rozpätie
hodnotenia

Kritérium hodnotí súlad cieľa/cieľov, uskutočňovaných aktivít a činností, na ktoré sa žiada dotácia s § 9 ods.
3 a 4 zákona a nie sú aktivitami a činnosťami podľa § 2 písm. a) až h) a § 10 ods. 10.

A-N

Kritérium hodnotí najmä hlavné zameranie činnosti žiadateľa, aktuálne personálne, materiálne a finančné
podmienky.

A-N

Kritérium hodnotí splnenie všetkých podmienok ustanovených v § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov; splnenie podmienok sa preveruje dokladmi podľa § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. doloženými
k žiadosti o dotáciu, alebo je priložené čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, že splnil podmienky
podľa kritéria.
Kritérium hodnotí či aktivity a činnosti, na ktoré žiada dotáciu nie sú duplicitne financované z iných zdrojov.

(diskvalifikačné
kritérium)
(diskvalifikačné
kritérium)
A-N
(diskvalifikačné
kritérium)

A-N
(diskvalifikačné
kritérium)

B. Kritériá odborného hodnotenia
P.
č.

Skupina kritérií B

Vhodnosť, účelnosť
a spôsob uskutočňovania
aktivít a činností
1.1 Význam a potreba

Predmet hodnotenia

Bodové
hodnotenie
hodnotiteľa

Váhy

1.

1.2

1.3

1.4.

2.
2.1

2.2
2.3

Vhodnosť aktivít a
činností, ich opodstatnenie
vo vzťahu k potrebám
cieľovej skupiny
Jednoznačnosť a logická
previazanosť
Harmonogram
uskutočňovania aktivít a
činností

Maximálne/minimálne
výsledné bodové hodnotenie
v rámci skupiny kritérií
20/12

Kritérium hodnotí zdôvodnenie potrebnosti humanitárnej
pomoci na podporu ktorej sa dotácia žiada, vhodnosť a
primeranosť navrhovaných cieľov vo väzbe na opis
jednotlivých aktivít a činností a cieľovú skupinu. Kritérium
hodnotí druh, formu poskytovanej humanitárnej pomoci.
Kritérium hodnotí reálnosť dosiahnutia cieľov aktivitami
a činnosťami, na ktoré sa žiada dotácia, hodnotí do akej
miery prispievajú tieto aktivity a činnosti k napĺňaniu potrieb
cieľovej skupiny, či sa odstráni alebo zmierni krízová
nepriaznivá životná situácia cieľovej skupiny.
Kritérium hodnotí, či je jasne zadefinovaný účel na ktorý sa
žiada dotácia, či sú podrobne, jasne a jednoznačne rozpísané
aktivity a činnosti, ich priebeh a previazanosť na vymedzený
cieľ a cieľovú skupinu.
Kritérium hodnotí časový harmonogram uskutočňovania
aktivít a činností, vzhľadom na reálne naplnenie cieľov

0-5

1

0-5

1

0-5

1

0-5

1
15/10

Primeranosť k cieľom
a aktivitám
Jednoznačnosť a
efektívnosť
Nevyhnutnosť

Kritérium hodnotí primeranosť rozpočtu žiadosti
a jednotlivých položiek rozpočtu vo vzťahu k cieľom,
cieľovej skupine, realizovaným aktivitám, činnostiam
žiadosti.
Kritérium hodnotí ako je rozpočet prehľadný, ako komentár
k rozpočtu zdôvodňuje rozpočtované položky a celkovú
efektívnosť rozpočtu.
Kritérium hodnotí do akej miery sú navrhované výdavky
nevyhnutné na realizáciu aktivít a činností.

0-5

1

0-5

1

0-5

1

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
K R I T É R I Á ODBORNÉHO HODNOTENIA
žiadostí o dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a žiadostí o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa
§ 9ods. 3 a 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
A.

Kritériá súladu odborného hodnotenia

P.č. Skupina kritérií A

Predmet hodnotenia

Rozpätie
hodnotenia

1.

Súlad žiadosti
s podmienkami
ustanovenými
zákonom

1.1

Oprávnenosť aktivít
a činností

Kritérium hodnotí súlad cieľa/cieľov, uskutočňovaných aktivít a činností, na ktoré sa žiada dotácia s § 9 ods.
3 a 4 zákona a nie sú aktivitami a činnosťami podľa § 2 písm. a) až h)

A-N
(diskvalifikačné
kritérium)

1.2.

Oprávnenosť
žiadateľa podľa
zákona

Kritérium hodnotí najmä hlavné zameranie činnosti žiadateľa, aktuálne personálne, materiálne a finančné
podmienky.

A-N
(diskvalifikačné
kritérium)

1.3.

Splnenie
rozpočtových
pravidiel

Kritérium hodnotí splnenie všetkých podmienok ustanovených v § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov; splnenie podmienok sa preveruje dokladmi podľa § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. doloženými
k žiadosti o dotáciu, alebo je priložené čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, že splnil podmienky
podľa kritéria.
Kritérium hodnotí či aktivity a činnosti na ktoré žiada dotáciu nie sú duplicitne financované z iných zdrojov.

1.4

Duplicita
financovania

A-N
(diskvalifikačné
kritérium)
A-N
(diskvalifikačné
kritérium)

B.

Kritériá odborného hodnotenia

P.č. Skupina kritérií B
Vhodnosť, účelnosť
a spôsob uskutočňovania
aktivít a činností
1.1 Význam a potreba

Predmet hodnotenia

Bodové
hodnotenie
hodnotiteľa

Maximálne/minimálne
Váhy výsledné bodové hodnotenie
v rámci skupiny kritérií

1.

1.2

1.3

1.4.

2.
2.1

2.2

2.3

Vhodnosť aktivít a
činností, ich opodstatnenie
vo vzťahu k potrebám
cieľovej skupiny
Jednoznačnosť a logická
previazanosť
Harmonogram
uskutočňovania aktivít a
činností

20/12
Kritérium hodnotí zdôvodnenie potrebnosti humanitárnej
pomoci, na podporu ktorej sa dotácia žiada, vhodnosť a
primeranosť navrhovaných cieľov vo väzbe na opis
jednotlivých aktivít a činností a cieľovú skupinu. Kritérium
hodnotí druh, formu poskytovanej humanitárnej pomoci.
Kritérium hodnotí reálnosť dosiahnutia cieľov aktivitami
a činnosťami, na ktoré sa žiada dotácia, hodnotí do akej
miery prispievajú tieto aktivity a činnosti k napĺňaniu potrieb
cieľovej skupiny, či sa odstráni alebo zmierni nepriaznivá
životná situácia cieľovej skupiny.
Kritérium hodnotí, či je jasne zadefinovaný účel na ktorý sa
žiada dotácia, či sú podrobne, jasne a jednoznačne rozpísané
aktivity a činnosti, ich priebeh a previazanosť na vymedzený
cieľ a cieľovú skupinu.
Kritérium hodnotí časový harmonogram uskutočňovania
aktivít a činností, vzhľadom na reálne naplnenie cieľov

0-5

1

0-5

1

0-5

1

0-5

1
15/10

Primeranosť k cieľom
a aktivitám
Jednoznačnosť a
efektívnosť
Nevyhnutnosť

Kritérium hodnotí primeranosť rozpočtu žiadosti
a jednotlivých položiek rozpočtu vo vzťahu k cieľom,
cieľovej skupine, realizovaným aktivitám, činnostiam
žiadosti. hodnotí ako je rozpočet prehľadný, ako komentár
Kritérium
k rozpočtu zdôvodňuje rozpočtované položky a celkovú
efektívnosť rozpočtu.
Kritérium hodnotí do akej miery sú navrhované výdavky
nevyhnutné na realizáciu aktivít a činností.

0-5

1

0-5

1

0-5

1

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
K R I T É R I Á ODBORNÉHO HODNOTENIA
žiadostí o dotáciu na podporu rodovej rovnosti podľa § 9a zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
A. Kritériá súladu odborného hodnotenia
P.č.

Skupina kritérií
A

Rozpätie
hodnotenia

1.

Súlad žiadosti
s podmienkami
ustanovenými
zákonom

1.1

Oprávnenosť aktivít
a činností

Kritérium hodnotí súlad cieľa/cieľov uskutočňovaných aktivít a činností, na ktoré sa žiada dotácia podľa §
9a ods. 1 zákona t. j. či aktivity a činnosti, na ktoré sa žiada dotácia, budú podporovať rodovú rovnosť
a splnenie podmienky podľa § 14 ods. 2 zákona.

1.2.

Oprávnenosť
žiadateľa podľa
zákona

Kritérium hodnotí, či má žiadateľ uvedenú v predmete činnosti podporu rodovej rovnosti a
zameranie činnosti žiadateľa, ktoré vyplýva zo stanov/štatútu.

1.3.

Splnenie
rozpočtových
pravidiel

Kritérium hodnotí splnenie všetkých podmienok ustanovených v § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov; splnenie podmienok sa preveruje dokladmi podľa § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z.
doloženými k žiadosti o dotáciu, alebo je priložené čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa, že
splnil podmienky podľa kritéria.

A-N
(diskvalifikačné
kritérium)

1.4

Finančná spoluúčasť

Kritérium hodnotí splnenie podmienky podľa § 9a ods.7 zákona, t. j. či má žiadateľ zabezpečené krytie
výdavkov z iných zdrojov najmenej vo výške 10 % z celkového rozpočtu na aktivity a činnosti, na ktoré
žiada dotáciu.

A-N
(diskvalifikačné
kritérium)

Predmet hodnotenia

hlavné

A-N
(diskvalifikačné
kritérium)
A-N
(diskvalifikačné
kritérium)

B. Kritériá odborného hodnotenia
P.č. Skupina kritérií B

Predmet hodnotenia

Bodové
hodnotenie Váhy
hodnotiteľa

Vhodnosť, účelnosť
1. a spôsob uskutočňovania
aktivít a činností

20/15

Význam a potreba

Kritérium hodnotí zdôvodnenie potrebnosti aktivít a činností
na podporu ktorých sa dotácia žiada, vhodnosť a primeranosť
navrhovaných cieľov vo väzbe na opis jednotlivých aktivít
a činností a cieľovú skupinu. Kritérium hodnotí druh a formu
poskytovanej podpory.

0-5

1

Vhodnosť aktivít a
činností, ich
1.2. opodstatnenie vo vzťahu
k potrebám cieľovej
skupiny

Kritérium hodnotí reálnosť dosiahnutia cieľov aktivitami
a činnosťami, na ktoré sa žiada dotácia, hodnotí do akej miery
prispievajú tieto aktivity a činnosti k napĺňaniu potrieb
cieľovej skupiny.

0-5

1

Kritérium hodnotí, či je jasne zadefinovaný účel na ktorý sa
Jednoznačnosť a logická žiada dotácia, či sú podrobne, jasne a jednoznačne rozpísané
1.3.
previazanosť
aktivity a činnosti, ich priebeh a previazanosť na vymedzený
cieľ a cieľovú skupinu.

0-5

1

Harmonogram
1.4. uskutočňovania aktivít
a činností

0-5

1

1.1.

Maximálne/minimálne
výsledné bodové
hodnotenie v rámci
skupiny kritérií

Kritérium hodnotí časový harmonogram uskutočňovania
aktivít a činností, vzhľadom na reálne naplnenie cieľov.

2.

Primeranosť rozpočtu
na aktivity a činnosti

Primeranosť k cieľom
2.1.
a aktivitám

2.2.

Jednoznačnosť
a efektívnosť

2.3.

Nevyhnutnosť

3.

15/10
Kritérium
hodnotí
primeranosť
rozpočtu
žiadosti
a jednotlivých položiek rozpočtu vo vzťahu k cieľom,
cieľovej skupine, realizovaným aktivitám a činnostiam
uvedeným v žiadosti.
Kritérium hodnotí ako je rozpočet prehľadný, ako komentár
k rozpočtu zdôvodňuje rozpočtované položky a celkovú
efektívnosť rozpočtu a súlad s § 3 ods. 11 zákona.
Kritérium hodnotí do akej miery sú navrhované výdavky
nevyhnutné na realizáciu aktivít a činností.

0-5

1

0-5

1

0-5

1

Udržateľnosť činností

3.1.

Prínos činností po ich
ukončení

3.2.

Sledovanie prínosu
činností po ich ukončení

3.3.

Udržateľnosť výstupov

4.

Kredibilita organizácie

4.1.

Kredibilita

4.2.

Realizované projekty

15/7
Kritérium hodnotí, či činnosti, resp. ich výstupy budú podľa
opisu aj po ukončení využívané pre potreby cieľovej skupiny.
Kritérium hodnotí, či žiadateľ predpokladá v rámci opisu
činností zhodnotenie realizovaných činností z pohľadu cieľov
a cieľovej skupiny.
Kritérium hodnotí udržateľnosť výstupov z hľadiska
skúseností a odbornosti žiadateľa a zamerania jeho činnosti
a ďalšieho použitia výstupov v praxi.

0-5

1

0-5

1

0-5

1
40/30

Kritérium hodnotí zviditeľnenie žiadateľa a jeho pôsobenia
vo verejnom priestore (rok založenia, spoľahlivosť,
dôveryhodnosť a odbornosť práce organizácie).
Kritérium hodnotí transparentnosť realizovaných projektov
a ich dosah na podporu rodovej rovnosti a prístupnosť
k výstupom projektov.

0-5

2

0-5

2

4.3.

4.4.

Kritérium hodnotí personálne zabezpečenie (počet a
odbornosť zamestnancov, spolupracujúcich osôb, lektorov
a lektoriek, dobrovoľníkov a dobrovoľníčok atď.), účasť vo
Personálne zabezpečenie
výboroch, komisiách, pracovných skupinách a konzultačných
a poradenských orgánoch na podporu rodovej rovnosti
v posledných 5-10 rokoch.
Kritérium hodnotí odbornú legitimitu, autenticitu, publikačnú
a edičnú činnosť, mediálne výstupy a prehľadnosť,
Vizualizácia činností
naplnenosť a vierohodnosť informácií web stránky vo vzťahu
/web stránky
k cieľom, cieľovej skupine so zameraním na podporu rodovej
rovnosti v posledných 5-10 rokoch.

0-5

3

0-5

1

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
K R I T É R I A POSUDZOVANIA
žiadostí o dotáciu na podporu rozvoja sociálnej oblasti podľa § 12 ods. 1 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“)
P. č.

Kritérium

1.

splnenie kritérií overenia súladu žiadosti s podmienkami
ustanovenými zákonom

2.

dosiahnutie najnižšej hodnoty bodového hodnotenia
v rámci skupiny kritérií

3.

dosiahnutie najnižšej celkovej hodnoty bodového
hodnotenia

4.

celkové dosiahnuté bodové hodnotenie v rámci
odborného hodnotenia

Popis kritéria
Kritérium hodnotí či žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci odborného hodnotenia
získala v skupine kritérií A označenie „A“ vo všetkých kritériách odborného
hodnotenia skupiny kritérií u oboch hodnotiteľov (t.j. diskvalifikačné kritérium
/diskvalifikačné kritéria).
Kritérium hodnotí, či žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci odborného hodnotenia
získala určený minimálny počet bodov v rámci skupiny kritérií z najvyššej hodnoty
bodového hodnotenia určenej pre skupinu kritérií (či splnila kritéria odborného
hodnotenia), a to od oboch hodnotiteľov.
Kritérium hodnotí, či žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci odborného hodnotenia
získala určený minimálny celkový počet bodov, ktoré treba získať z najvyššej celkovej
hodnoty bodového hodnotenia (či splnila kritéria odborného hodnotenia), a to od oboch
hodnotiteľov.
Kritérium hodnotí žiadosti podľa celkových výsledkov odborného hodnotenia, t.j.
- hodnotí percentuálne vyjadrenie dosiahnutého počtu bodov z najvyššej
celkovej hodnoty bodového hodnotenia od oboch odborných hodnotiteľov
- priemer z počtu bodov, ktorými bola žiadosť odborne ohodnotená dvoma
odbornými hodnotiteľmi,
- zoradenie žiadostí podľa dosiahnutých výsledkov.
V prípade rozdielu percentuálneho hodnotenia odbornými hodnotiteľmi (viac ako
25%), kritérium posudzuje aj celkové hodnotenie oboch odborných hodnotiteľov,
v prípade rozdielu navrhnutej sumy dotácie odbornými hodnotiteľmi, kritérium
posudzuje celkové hodnotenie oboch odborných hodnotiteľov.

