
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Príloha 4 k výzve ACC03 Výberové kritériá (vrátane hodnotiaceho hárka) 

1 
 

Výberové kritériá 

Názov výzvy: Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na školách (ClimaEdu) 

Kód výzvy: ACC03 

Zdroj financovania: Nórske granty a Štátny rozpočet Slovenskej republiky 

 

I. Kritériá administratívnej zhody 

 Kritérium administratívnej zhody:  

Spôsob 
vyhodnotenia 

kritéria: 

(ÁNO/NIE) 

 

Možnosť doplnenia 
dokumentov 
a informácii: 

(ÁNO/NIE) 

 

Poznámky 

1. 
Predloženie žiadosti o projekt v lehote na 
predloženie žiadosti o projekt uvedenej vo výzve 

 áno - nie  áno 
  

2. 
Predloženie žiadosti o projekt spôsobom 
stanoveným na doručenie žiadosti o projekt vo 
výzve 

 áno - nie  áno 
  

3. 
Predloženie žiadosti o projekt vo forme 
stanovenej vo výzve, t. j. v anglickom jazyku, na 
predpísanom formulári vrátane povinných príloh 

 áno - nie  áno 
  

4.  
Predloženie žiadosti o projekt v rozsahu  
stanovenom vo výzve, t. j.  v počte 1 originál 
a jedna kópia 

 áno - nie  áno 
  

5. 

Doplnenie informácií a/alebo odstránenie 
nedostatkov v rozsahu a v lehote v súlade s 
výzvou na doplnenie dokumentácie, ak 
relevantné     

 áno - nie - N/A  nie 
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II. Kritériá oprávnenosti 

 Kritérium oprávnenosti:  

Spôsob 
vyhodnotenia 

kritéria: 

(ÁNO/NIE) 

 

Možnosť doplnenia 
dokumentov 
a informácii: 

(ÁNO/NIE) 

 

Poznámky 

1. Oprávnenosť žiadateľa podľa Kapitoly 1 výzvy  áno - nie  áno   

2. Oprávnenosť partnera/ov podľa Kapitoly 1 výzvy  áno - nie  áno   

3. Oprávnenosť aktivít podľa Kapitoly 4 výzvy  áno - nie  áno   

4. 
Oprávnenosť dĺžky realizácie projektu podľa 
Kapitoly 1 výzvy 

 áno - nie  áno 
  

5. 
Indikátory a ich hodnoty sú stanovené v súlade 
s Kapitolou 2 výzvy 

 áno - nie  áno 
  

6. Dodržanie výšky spolufinancovania  áno - nie  áno   

7. Dodržanie maximálnej a minimálnej výšky grantu  áno - nie  áno   

8. 

Doplnenie informácií a/alebo odstránenie 
nedostatkov v rozsahu a v lehote v súlade s 
výzvou na doplnenie dokumentácie, ak 
relevantné   

 

áno - nie - N/A  nie 
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III. Kritériá odborného hodnotenia 

 

č. Kritérium odborného hodnotenia Bodová škála Maximálny 
počet bodov 

Počet 
bodov 

Zdôvodnenie 

0 2 4 6 

Hodnotená oblasť: projektová 

1. Navrhované aktivity jednoznačne prispievajú k naplneniu cieľa, výstupu a výsledkov Programu 
a stanovenie hodnôt ukazovateľov (eliminačné kritérium) 
 
Vysvetlivky: 
0 bodov (nie) – Navrhované aktivity neprispievajú alebo len čiastočne prispievajú k naplneniu cieľa, 
výstupu a výsledkov Programu, t. j. nespĺňajú očakávaný cieľ a účel, nie sú merateľné prostredníctvom 
indikátorov alebo hodnoty indikátorov nie sú stanovené v súlade s výzvou, navrhované aktivity sú 
spojené s vysokým rizikom z pohľadu ich realizovateľnosti. 

6 bodov (áno) – Navrhované aktivity  jednoznačne prispievajú k naplneniu cieľa, výstupu a výsledkov 
Programu, t. j. sú vhodné a spĺňajú očakávaný účel, sú logicky prepojené a merateľné. Projekt obsahuje 
povinné aktivity v súlade s minimálnymi požiadavkami výzvy. 

nie   áno 6 

  

2. Vhodnosť a uskutočniteľnosť navrhovaných aktivít na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy 
vzhľadom na východiská projektu   
 
Vysvetlivky: 
0 bodov (nie) – Východisková situácia žiadateľa pre naplnenie cieľov projektu nie je priaznivá (žiadateľ 
nemá praktickú skúsenosť v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania, resp. ju dostatočne 
nepreukázal, nastavenie cieľov projektu nie je možné splniť navrhovanými projektovými aktivitami, napr. 
žiadateľ plánuje realizovať opatrenia takej povahy, ktoré vyžadujú vysokú technickú pripravenosť 
projektu a má len projektový zámer, vlastnícke vzťahy nie sú vysporiadané atď., definované riziká 
projektu nezohľadňujú východiskovú situáciu žiadateľa, príp. sú príliš všeobecné . 

2 body (čiastočne) – Východisková situácia žiadateľa pre naplnenie cieľov projektu je relatívne priaznivá, 
existujú však objektívne riziká z pohľadu úspešnej implementácie projektu, t. j.  žiadateľ má len čiastočné 
skúsenosti s environmentálnou výchovou v praxi, plánuje realizovať opatrenia takej povahy, ktoré 
vyžadujú vysokú technickú pripravenosť projektu a v tejto súvislosti má  pripravenú projektovú 
dokumentáciu nie však schválenú, má len čiastočne vysporiadané vlastnícke vzťahy, riziká projektu 
zohľadňujú východiskovú situáciu žiadateľa, avšak ich dopady nie sú úplne a jednoznačne definované a 
pod. 

6 bodov (áno) – Východisková situácia žiadateľa pre naplnenie cieľov projektu je priaznivá, t. j.  žiadateľ 
má dostatočné skúsenosti s environmentálnou výchovou v praxi, príp. už úspešne realizoval/realizuje 
environmentálne projekty, plánuje realizovať opatrenia takej povahy, ktoré vyžadujú vysokú technickú 
pripravenosť projektu a doložil schválenú projektovú dokumentáciu, má vysporiadané vlastnícke vzťahy, 
má pripravené/vydané stavebné povolenie, príp. iné potrebné povolenia, príp. začaté/ukončené VO, 
jednoznačne a objektívne definuje riziká a ich dopady na projekt a pod. 

nie čiastočne   áno 6 

  

3. Navrhované aktivity projektu sú reálne vo vzťahu k navrhovanému časovému harmonogramu projektu 
  
Vysvetlivky: 
0 bodov (nie) – Navrhované aktivity sú nerealizovateľné v danom časovom harmonograme projektu, 
míľniky sú definované rámcovo a všeobecne, v časovom logickom nesúlade. 

2 body (čiastočne) – Navrhované aktivity sú čiastočne realizovateľné v danom časovom harmonograme 
projektu, t. j. existuje pochybnosť, že niektoré aktivity nie sú realizovateľné v danom časovom 
harmonograme, míľniky sú definované logicky a vecne voči jednotlivým aktivitám, časová realizácia 
míľnikov je však príliš optimistická (napr. verejné obstarávanie, nezohľadnenie stavebnej sezóny). 

nie čiastočne áno  4 
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4 body (áno) – Navrhované aktivity sú plne realizovateľné v danom časovom harmonograme projektu, 
míľniky projektu sú nastavené logicky z časovej i vecnej súslednosti.                                                                                                                  

4. Navrhované aktivity projektu sú relevantné pre potreby definovaných cieľových skupín 
 
Vysvetlivky: 
0 bodov (nie) – Aktivity projektu sú navrhované bez jasne definovaného prepojenia na definované 
cieľové skupiny. 

2 body (čiastočne) – Navrhované opatrenia, resp. niektoré z nich nie sú s ohľadom na ich charakter 
jednoznačne vymedzené a rovnako relevantné pre potreby definovaných cieľových skupín.  

6 bodov (áno) – Všetky navrhované opatrenia sú jasne a jednoznačne vymedzené pre definované cieľové 
skupiny. 

nie čiastočne  áno 6 

  

5. Počet spolupracujúcich slovenských subjektov/partnerov (bez finančnej účasti aj s finančnou účasťou), 
ktorí budú aktívne zapojení do projektových aktivít na zvyšovanie povedomia o zmene klímy 
 
Vysvetlivky: 
0 bodov (0) – projekt sa nezakladá na spolupráci so slovenskými subjektmi bez finančnej účasti resp. 
partnerskými subjektmi s finančnou účasťou. 

2 body (1-2) – projekt sa zakladá na spolupráci s jedným až dvomi slovenskými subjektmi bez finančnej 
účasti resp. partnerskými subjektmi s finančnou účasťou. 

4 body (≥3) – projekt sa zakladá na spolupráci s tromi a viac slovenskými subjektmi bez finančnej účasti 
resp. partnerskými subjektmi s finančnou účasťou. 

0 1-2 ≥3  4 

  

6. Tvrdé technické opatrenia sú jednoznačne tematicky prepojené na mäkké výchovno-vzdelávacie 
opatrenia 
 
Vysvetlivky: 
0 bodov (nie) – Tvrdé opatrenia nie sú vzájomne tematicky prepojené resp. sú tematicky prepojené len 
čiastočne s mäkkými opatreniami, ktoré projekt plánuje realizovať, tvrdé opatrenia nie sú vhodné na 
dlhodobé plnenie vzdelávacej funkcie a projekt neplánuje realizáciu doplnkového opatrenia - budovanie 
tematicky prepojenej ekopedagogickej plochy alebo ekoučebne. 

6 bodov (áno) – Tvrdé opatrenia sú vzájomne tematicky prepojené a majú jednoznačnú logickú 
nadväznosť s mäkkými opatreniami, zároveň plnia aj vzdelávaciu funkciu resp. projekt plánuje realizáciu 
doplnkového opatrenia - budovanie tematicky prepojenej ekopedagogickej plochy alebo ekoučebne. 

nie   áno 6 

  

7. Plánovaný počet žiakov, ktorí sa  zúčastnia  výchovno-vzdelávacích aktivít v rámci projektu 
 
Vysvetlivky: 
2 body (<200) – počet žiakov, ktorí sa  zúčastnia  výchovno-vzdelávacích aktivít v rámci projektu je menej 
ako 200. 

4 body (200-300) – počet žiakov, ktorí sa  zúčastnia  výchovno-vzdelávacích aktivít v rámci projektu je 
v intervale 200-300. 

6 bodov (>300) – počet žiakov, ktorí sa  zúčastnia  výchovno-vzdelávacích aktivít v rámci projektu je viac 
ako 300. 

 <200  200-300 >300 6 

  

8. Počet ročníkov školy využívajúcich vzdelávacie materiály/pomôcky, ktoré sú výsledkom projektu 
 
Vysvetlivky: 
0 bodov (1) – počet ročníkov školy využívajúcich vzdelávacie materiály/pomôcky, ktoré sú výsledkom 
projektu je 1. 

4 body (2) – počet ročníkov školy využívajúcich vzdelávacie materiály/pomôcky, ktoré sú výsledkom 
projektu je 2. 

1   2 ≥3 6 
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6 bodov (≥3) – počet ročníkov školy využívajúcich vzdelávacie materiály/pomôcky, ktoré sú výsledkom 
projektu je 3 a viac. 

  medzisúčet za hodnotenú oblasť  44   

  minimálny potrebný počet bodov 24   

Hodnotená oblasť: hodnota za peniaze 

9. Príspevok projektu k celkovému počtu osôb, ktoré majú šetrnejšie správanie voči klíme ako výsledok 
projektových aktivít vyjadrený na základe hodnoty za peniaze „Value for Money“ (EUR/počet osôb). Do 
počtu osôb sa započítavajú  všetky osoby (žiaci školy, žiaci iných škôl, verejnosť - rodičia, miestne 
komunity a pod.), ktorých projekt plánuje zapojiť alebo osloviť kampaňou na zvyšovanie povedomia  
(výchovno-vzdelávacími aktivitami, osvetovými aktivitami). 

Uvedený príspevok sa posudzuje na základe deklarovanej cieľovej hodnoty záväzného indikátora výstupu 
programu. 

Rozlišujúce kritérium ÁNO. 
 
Vysvetlivky: 
Hodnotí sa, či celkové oprávnené výdavky projektu sú primerané voči očakávaným výsledkom. 

Hodnota za peniaze sa posudzuje voči záväznému indikátoru výstupu programu: 

- počet osôb, ktorí majú šetrnejšie správanie voči klíme. 

Bodové hodnotenie sa udeľuje v závislosti od výšky príspevku projektu (x) k dosiahnutiu cieľovej hodnoty 
indikátora v rámci programu a vypočíta sa ako pomer medzi celkovými oprávnenými výdavkami (COV) 
projektu a cieľovej hodnoty projektu (počet osôb). Výška príspevku sa vypočíta podľa nasledovného 
vzťahu: 

x=1500/(COV/počet osôb) 

Maximálny počet bodov, ktoré môže žiadateľ získať je 45 b. 

(Príklad: projekt s výškou COV 50 000 EUR, ktorý zapojí do kampane na zvyšovanie povedomia 200 osôb 
získa 6 b., projekt s výškou COV 30 000 EUR, ktorý zapojí do kampane na zvyšovanie povedomia 200 osôb 
získa 10 b. atď.). 

    45 

  

  minimálny potrebný počet bodov N/A   

Hodnotená oblasť: finančná 

10. Žiadané výdavky projektu sú účelné a vecne oprávnené 
 
Vysvetlivky: 
0 bodov (≤50%) – viac ako 50% žiadaných výdavkov nemá zjavnú väzbu na plánované aktivity (nie sú 
dostatočne špecifikované), príp. rozpočet obsahuje aj neoprávnené výdavky. 

2 body (51 – 74%) – žiadané výdavky v uvedenom rozpätí majú zjavnú, bezprostrednú a opodstatnenú 
väzbu na plánované aktivity (sú dostatočne špecifikované) 

6 bodov (≥75%) – 75% a viac žiadaných výdavkov má zjavnú, bezprostrednú a opodstatnenú väzbu na 

plánované aktivity (sú dostatočne špecifikované) 

≤50% 51 – 74%  ≥75% 6 

  

11. Jednotkové ceny sú primerané a zodpovedajú bežným cenám na trhu, resp. sú porovnateľné s 
nákladmi na obdobné projekty 
 
Vysvetlivky: 
0 bodov (≤50%) – menej ako 50% jednotkových cien uvedených v rozpočte je možné vyhodnotiť ako 
hospodárne (napr. prieskumom trhu) a primerané. 

≤50% 51 – 74%  ≥75% 6 
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2 body (51 – 74%) – jednotkové ceny v uvedenom rozpätí je možné vyhodnotiť ako hospodárne (napr. 
prieskumom trhu) a primerané. 

6 bodov (≥75%) – 75% a viac ako 75% jednotkových cien uvedených v rozpočte je možné vyhodnotiť ako 

hospodárne (napr. prieskumom trhu) a primerané. 

12. Žiadateľ jednoznačne deklaruje zdroje na pokrytie nákladov na zabezpečenie udržateľnosti výsledkov 
projektu počas celej doby udržateľnosti projektu 
 
Vysvetlivky: 
0 bodov (nie) – udržateľnosť projektu je popísaná deklaratórne, náklady sú plánované vágne, zdroje 
financovania nie je možné považovať za dôveryhodné. 

6 bodov (áno) – udržateľnosť projektu je popísaná jasne a konkrétne, náklady sú plánované racionálne, 
zdroje financovania  je možné považovať za dôveryhodné. 

nie   áno 6 

  

         

  medzisúčet za hodnotenú oblasť 18   

  minimálny potrebný počet bodov 10   

Hodnotená oblasť: administratívna 

13. Žiadateľ disponuje dostatočnými administratívnymi kapacitami na riadenie projektu 
 
Vysvetlivky: 
0 bodov (nie) – žiadateľ nemá v rámci svojej štruktúry administratívne kapacity na riadenie projektu, 
vrátane rozdelenia jednotlivých zodpovedností medzi konkrétne pracovné pozície. Riadenie projektu je 
deklaratívne plánované externou formou, požiadavky na zabezpečenie riadenia projektu sú vágne. 

4 body (áno) – žiadateľ má v rámci svojej štruktúry administratívne kapacity na riadenie projektu, vrátane 
rozdelenia jednotlivých zodpovedností medzi konkrétne pracovné pozície. V prípade externého riadenia 
projektu sú konkrétne uvedené požiadavky, vrátane primeraného (nenadhodnoteného) vyčlenenia 
finančných prostriedkov.    

nie  áno  4 

   

14. Riziká sú definované a riadenie rizík obsahuje primerané opatrenia na elimináciu a zmiernenie rizík 
 
Vysvetlivky: 
0 bodov (nie) – riziká sú popísané vágne, nekonkrétne bez zohľadnenia špecifík aktivít, resp. 
žiadateľa/partnera. Medzi definovanými rizikami a odpoveďou (reakciou) na riziko a jej opisom nie je 
zrejmá väzba/účinnosť plánovanej reakcie.  

2 body (čiastočne) - riziká sú popísané dostatočne jasne, jednoznačne a relevantne vo vzťahu 
k plánovaným aktivitám. Medzi odpoveďou (reakciou) na riziko a jej opisom je bezprostredná väzba.  Je 
však možné zvážiť aj ďalšie riziká, ktoré zohľadnia špecifiká projektu, resp. žiadateľa/partnera, príp. 
externých faktorov. 

6 bodov (áno) – riziká sú popísané jasne, jednoznačne a relevantne vo vzťahu k plánovaným aktivitám, 
špecifikám projektu, resp. žiadateľa/partnera. Medzi a odpoveďou (reakciou) na riziko a jej opisom je 
bezprostredná väzba.   

nie čiastočne  áno 6 

   

  medzisúčet za hodnotenú oblasť 10   

  minimálny potrebný počet bodov 6   

Hodnotená oblasť: bilaterálna 

15. Do projektu sú ako partneri zapojené subjekty z Nórska 
 
Vysvetlivky: 
0 bodov (nie) – žiadateľ neplánuje / nedeklaruje spoluprácu so subjektami z Nórska.   

6 bodov (áno) – žiadateľ preukázateľne plánuje spoluprácu so subjektami z Nórska vrátane uvedenia 
konkrétnych údajov o partneroch, popise ich úloh v projekte a predloženia vyhlásenia o partnerstve.   

nie   áno 6 
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16. Rozsah zapojenia partnerov z Nórska do projektu 
 
Vysvetlivky: 
0 bodov (žiadny) – subjekty z Nórska zapojení nie sú vôbec. 

2 body (nízky) - subjekty z Nórska sa budú zúčastňovať podujatí/akcií v rámci projektu na pozícií 
prezentujúcich/diskutujúcich. 

6 bodov (vysoký) - subjekty z Nórska sú priamo zapojené do prípravy projektu a/alebo realizácie 
konkrétnych aktivít.   

žiadn
y 

nízky  vysoký 6 

   

  medzisúčet za hodnotenú oblasť 12   

  minimálny potrebný počet bodov N/A   

Hodnotená oblasť: bonusová 

17. Navrhované tvrdé technické opatrenia prispievajú k znižovaniu emisií skleníkových plynov 
 
Vysvetlivky: 
0 bodov (nie) – Projekt neplánuje realizovať tvrdé opatrenie, ktoré prispieva k znižovaniu emisií 
skleníkových plynov, resp. nespĺňa povinnosť doloženia povinnej prílohy - energetického 
auditu/certifikátu do žiadosti o projekt. 

4 body (áno) – Žiadateľ deklaruje v projekte realizáciu opatrenia na znižovanie emisií skleníkových plynov 
a zároveň spĺňa povinnosť doloženia povinnej prílohy - energetického auditu/certifikátu. 

nie  áno  4 

  

18. Projekt je vo vymedzenom území komplementárny k inému projektu/projektom prispievajúcemu/im k 
zmierňovaniu alebo prispôsobovaniu sa zmene klímy 
 
Vysvetlivky: 
0 bodov (nie) – Projekt neplánuje realizáciu komplementárnych resp. synergických opatrení, ktoré 
podporujú alebo dopĺňajú  opatrenia na zmierňovanie alebo prispôsobovanie sa zmene klímy realizované 
v rámci iného projektu/projektov. 

4 body (áno) – Projekt plánuje realizáciu komplementárnych resp. synergických opatrení, ktoré 
podporujú alebo dopĺňajú  opatrenia na zmierňovanie alebo prispôsobovanie sa zmene klímy realizované 
v rámci iného projektu/projektov. 

nie  áno  4 

  

19. Projekt obsahuje aktivity zavádzajúce aktivizujúce metódy a/alebo inovatívne metódy a formy do 
výchovno-vzdelávacieho procesu,  inovačné prvky (inovácie v učebných osnovách, učebných 
postupoch)  v projekte 
 
Vysvetlivky: 
0 bodov (nie) – Projekt neobsahuje aktivity zavádzajúce aktivizujúce metódy a/alebo inovatívne metódy a 
formy do výchovno-vzdelávacieho procesu,  inovačné prvky (inovácie v učebných osnovách, učebných 
postupoch)  v projekte. 

2 body (áno) – Projekt obsahuje aktivity zavádzajúce aktivizujúce metódy a/alebo inovatívne metódy a 
formy do výchovno-vzdelávacieho procesu,  inovačné prvky (inovácie v učebných osnovách, učebných 
postupoch)  v projekte. 

nie áno   2 

  

20. V rámci projektu bude zrealizované podujatie pre verejnosť tematicky zamerané na zvyšovanie 
povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy, nad rámec Komunikačného plánu 
 
Vysvetlivky: 
0 bodov (nie) – Projekt neplánuje organizáciu podujatia pre verejnosť, tematicky zameraného na 
zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy, nad rámec Komunikačného 
plánu.  

2 body (áno) – Projekt plánuje organizáciu podujatia pre verejnosť, tematicky zameraného na zvyšovanie 
povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy, nad rámec Komunikačného plánu. 

nie áno   2 
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21. Zapojenie marginalizovaných (znevýhodnených) komunít do aktivít projektu 
 
Vysvetlivky: 
0 bodov (nie) – Projekt neplánuje zapojenie marginalizovaných skupín resp. žiadateľ neuvádza 
jednoznačne, ktoré marginalizované skupiny plánuje zapojiť, príp. akou formou. 

2 body (áno) – Žiadateľ v projekte jasne definuje ktoré marginalizované skupiny plánuje zapojiť do 
projektových aktivít a akou formou. 

nie áno   2 

  

22. Projekt obsahuje aktivity predpokladajúce zapojenie verejnosti na dobrovoľnej, bezodplatnej báze 
(rodičia, priatelia školy, miestne komunity a pod.) 
 
Vysvetlivky: 
0 bodov (nie) – Projekt neplánuje zapojenie verejnosti na dobrovoľnej, bezodplatnej báze  resp. žiadateľ 
neuvádza jednoznačne akou formou bude verejnosť zapojená.  

2 body (áno) – Žiadateľ v projekte jasne definuje zapojenie verejnosti do projektových aktivít na 
dobrovoľnej, bezodplatnej báze vrátane formy zapojenia. 

nie áno   2 

  

  medzisúčet za hodnotenú oblasť 16   

   N/A   

 Celkový maximálny počet bodov spolu: 145   

 Celkový minimálny potrebný počet bodov: 40   

 Celkový počet:  

 Odporúčanie:  

 

 

Rozlišujúce kritériá aplikované v prípade rovnosti bodov na hranici disponibilnej alokácie na výzvu 

Vyšší počet pridelených bodov za kritérium: 

1. príspevok projektu k celkovému počtu osôb, ktoré majú šetrnejšie správanie voči klíme ako výsledok projektových aktivít vyjadrený na základe hodnoty za peniaze; 

2. medzisúčet bodov za hodnotenú projektovú oblasť; 

3. medzisúčet bodov za hodnotenú bilaterálnu oblasť; 

4. dátum prijatia žiadosti. 

Žiadosť o projekt nebude možné schváliť, ak nedosiahne: 

Celkový minimálny potrebný počet bodov: 40 
a súčasne 

minimálny potrebný počet bodov za hodnotenú 
oblasť: 

 

- projektovú 24 
- finančnú  10 
- administratívnu   6 

 

 


