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HODNOTIACI HÁROK
ODBORNÉHO HODNOTENIA
ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO
FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Názov podprojektu
Kód podprojektu
Názov žiadateľa
Blokový grant
Kód výzvy

Modernizácia verejného osvetlenia
MVO

P.č.

Max.
počet
bodov

Kritérium

Organizačná a prevádzková schopnosť žiadateľa
Do akej miery je žiadateľ schopný organizačne a a technicky zabezpečiť
1.1
realizáciu podprojektu?
Do akej miery má žiadateľ zodpovedajúcu administratívnu kapacitu pre
1.2
zabezpečenie implementácie podprojektu?
1.3 Do akej miery žiadateľ vypracoval plán informovanosti a publicity?
spolu (min. 3 body, max. 6 bodov)

Bodové
hodnotenie
hodnotiteľa

1.

Stanovené ciele
Do akej miery sú ciele podprojektu stanovené jasne, zrozumiteľne a sú
2.1
dosiahnuteľné?
2.2 Do akej miery sú ciele podprojektu v súlade s cieľom blokového grantu?
spolu (min. 4 body, max. 6 bodov)

2
2
2
0

2.

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Navrhované riešenie
Do akej miery je navrhnutý postup realizácie v súlade s najlepšími
technickými riešeniami?
Do akej miery návrh riešenia zohľadňuje zabezpečenie normatívnych
svetelno-technických požiadaviek?
Do akej miery je zabezpečená technická pripravenosť podprojektu? (vydané
stavebné povolenie, zabezpečenie dodávateľa a pod.)
Do akej miery je dĺžka realizácie podprojektu a časový harmonogram aktivít
vhodne navrhnutý?
Do akej miery sú definované možné riziká realizácie podprojektu a zároveň
aj ich riešenie resp. eliminácia týchto rizík?

3
3
0

3
3
3
3
3

spolu (min. 10 bodov, max. 15 bodov)

0

4.

Rozpočet a efektívnosť nákladov
Do akej miery je rozpočet podprojektu jasný a spĺňa požiadavky na
4.1
efektívnosť využívania finančných prostriedkov?
Do akej miery sú navrhované výdavkové položky pre realizáciu aktivít
4.2
nevyhnutné?
Do akej miery je žiadateľ schopný spolufinancovať naplánované aktivity
4.3
z vlastných resp. iných zdrojov?
spolu (min. 6 bodov, max. 9 bodov)
Prínos podprojektu
Do akej miery žiadateľ zabezpečí úspory energie na prevádzku verejného
osvetlenia? (1 bod za každých usporených 50 kWh na jedno modernizované
5.2
svietidlo pri ročnej dobe svietenia 3 900 h. Body sa nevzťahujú k počtu
svietidiel)

3
3
3
0

5.

5.3

Špecifické investičné náklady na ročnú úsporu energie EUR/MWh (1 bod za
každých usporených 10 EUR/MWh v porovnaní s hodnotou 200 EUR/MWh)

10

10

spolu (min. 8 bodov, max. 20 bodov)

0

SPOLU (min. 31 bodov, max. 56 bodov za podprojekt)

0

Hodnotenie:
0 bodov nevyhovuje, nedostatočné
1 bod
priemerné
2 body
dobré
3 body
veľmi dobré
Kritériá 1.1, 1.2 a 1.3 majú max. 2 body, kde 0 bodov je nevyhovuje, nedostatočné,
1 bod – priemerné a 2 body – veľmi dobré.
Kritériá 5.2 a 5.3 majú samostatné bodové hodnotenie (uvedené pri kritériu).

2

Kontrola rozpočtu podprojektu (žiadateľom navrhnutý rozpočet je prílohou
hodnotiaceho hárku. V Žiadosti o poskytnutie NFP je to tabuľka 12)
áno nie1
Poznámky
Sú v rozpočte matematické chyby?
Spĺňajú jednotlivé položky, ktoré sú v
rozpočte uvedené ako oprávnené, kritériá
oprávnenosti?
Sú jednotlivé položky rozpočtu v zhode
s výsledkom verejného obstarávania?
Navrhujete zmenu v rozpočte?

2

Poznámky3

Žiadateľ

Hodnotiteľ

Celkové oprávnené výdavky v SKK
Výška NFP v %
Výška NFP v SKK
Na základe hodnotenia podprojektu odporúčam4:

SCHVÁLIŤ BEZ ZMIEN
SCHVÁLIŤ V HODNOTITEĽOM NAVRHOVANEJ PODOBE
NESCHVÁLIŤ
Titul, meno a priezvisko interného/externého4 hodnotiteľa:
Dátum:
Podpis:
1

Ak odpovedáte “nie”, vyznačte nedostatky v rozpočte žiadateľa, ktorý je prílohou hodnotiaceho hárku, príp.
popíšte v poznámkach.
2
V prípade, ak ako hodnotiteľ navrhujete zmenu v rozpočte napr. presun niektorých položiek z oprávnených do
neoprávnených, priložte ako prílohu k hodnotiacemu hárku návrh upraveného rozpočtu.
3
V prípade, ak ako hodnotiteľ uvádzate ďalšie doplňujúce poznámky (komentáre), popíšte v uvedenej tabuľke.
4
Nevyhovujúce prečiarknite.

3

