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Výberové kritériá 

Názov výzvy: Akčné plány na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy 
implementované miestnymi orgánmi v mestských územiach (ClimaUrban) 

Kód výzvy: ACC01 

Zdroj financovania: Finančný mechanizmus EHP a Štátny rozpočet SR 

 

I. Kritériá administratívnej zhody 

 Kritérium administratívnej zhody:  

Spôsob vyhodnotenia 
kritéria: 

(ÁNO/NIE) 

 

Možnosť doplnenia 
dokumentov a informácií: 

(ÁNO/NIE) 

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) 

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 

 

Hodnotená oblasť: P. č. Kritérium: 

Bodová škála: 
 

Maximálny 
počet 

bodov: 
 

 

0 5 10 20 

Projektová 
 

1. 

Jednoznačný súlad navrhovaných aktivít 
projektu s cieľom programu, jeho 
relevantným výstupom,  výsledkami 
a stanovenie hodnôt ukazovateľov 
(eliminačné kritérium) 

nie  áno 

 

10 

0 bodov (nie) – žiadosť 
neobsahuje ako aktivitu 
vypracovanie akčného plánu 
a zároveň aj realizáciu 
konkrétnych opatrení a/alebo 
navrhované aktivity neprispievajú 
alebo len čiastočne prispievajú k 
naplneniu cieľa, výstupu a 
výsledkov programu, t. j. 
nespĺňajú očakávaný cieľ a účel 
alebo sú spojené s vysokým 
rizikom z pohľadu ich 
realizovateľnosti; nie sú 
merateľné prostredníctvom 
indikátorov alebo hodnoty 
ukazovateľov nie sú stanovené 
v súlade s výzvou (napr. 
navrhované opatrenia na zníženie 
emisií CO2 nie sú v súlade 
s odporúčaniami energetického 
auditu/certifikátu resp. iného 
dôveryhodného zdroja),  
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10 bodov (áno) - žiadosť 
obsahuje ako aktivitu 
vypracovanie akčného plánu 
a zároveň aj realizáciu 
konkrétnych opatrení na 
zmierňovanie a prispôsobovanie 
sa zmene klímy. Súčasne  
navrhované aktivity  jednoznačne 
prispievajú k naplneniu cieľa, 
výstupu a výsledkov programu, t. 
j. sú vhodné a spĺňajú očakávaný 
účel, sú logicky prepojené, 
merateľné prostredníctvom 
ukazovateľov, navrhované 
opatrenia na zníženie emisií CO2 , 
ktoré plánuje žiadateľ realizovať 
v rámci projektu sú v súlade 
s odporúčaniami energetického 
auditu/certifikátu resp. iného 
dôveryhodného zdroja na základe 
ktorého žiadateľ deklaruje cieľovú 
hodnotu pre zníženie emisií CO2 
ako výstup projektu; hodnoty 
ukazovateľov sú stanovené 
v súlade s výzvou, na základe 
dôveryhodných zdrojov (napr. 
odporúčania energetických 
auditov) 

2. 
Navrhované aktivity projektu sú 
relevantné pre potreby definovaných 
cieľových skupín  

nie čiastočne áno 

 

10 

0 bodov (nie) – nie je zrejmá 
väzba medzi zvolenou cieľovou 
skupinou, jej východiskovou 
situáciou a prínosom výsledkov 
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projektu; cieľové skupiny sú 
definované príliš všeobecne 
(„všetko pre všetkých“) 
5 bodov (čiastočne) – cieľové 
skupiny sú vzhľadom na ich 
východiskovú situáciu a aktivity 
projektu zvolené dostatočne 
adresne, je možné očakávať 
pozitívny prínos výsledkov 
projektu pre situáciu zvolenej 
cieľovej skupiny,  nie je však 
stratifikovaný na priamy 
a nepriamy účinok 
10 bodov (áno) – cieľové skupiny 
sú vzhľadom na ich východiskovú 
situáciu a aktivity projektu 
zvolené adresne, je možné 
očakávať pozitívny prínos 
výsledkov projektu pre situáciu 
zvolenej cieľovej skupiny (a to 
buď priamo, alebo nepriamo) 

3. 
Potenciál žiadateľa realizovať 
systematické opatrenia na zmierňovanie 
a prispôsobovanie sa zmene klímy 

nízky stredný vysoký 

 

10 

0 bodov (nízky) – mesto nemá 
okrem programu rozvoja obce 
v zmysle zákona o podpore 
regionálneho rozvoja v platnom 
znení žiadny relevantný rozvojový 
dokument; návrh opatrení 
vychádza z miestnej znalosti 
o výskyte javu bez analýzy príčin  
5 bodov (stredný) – mesto má 
okrem programu rozvoja obce 
v zmysle zákona o podpore 
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regionálneho rozvoja v platnom 
znení aj iné čiastkové strategické, 
koncepčné dokumenty (napr. pre 
oblasť adaptácie na zmenu klímy, 
udržateľnú mobilitu, zvýšenie 
energetickej efektívnosti atď.),  
návrh opatrení vychádza 
z  čiastkových kvalitatívnych/ 
kvantitatívnych údajov   
10 bodov (vysoký) - mesto má 
okrem programu rozvoja obce 
v zmysle zákona o podpore 
regionálneho rozvoja v platnom 
znení aj komplexnú stratégiu pre 
oblasť zmeny klímy, návrh 
opatrení vychádza z komplexných 
analýz, modelov, mapovania 
apod.  

4. Technická pripravenosť projektu nízka  stredná vysoká 
veľmi 

vysoká 
20 

0 bodov (nízka) – plánované 
aktivity sú v štádiu projektového 
zámeru, vlastnícke vzťahy nie sú 
vysporiadané 
5 bodov (stredná) – pre 
plánované aktivity je pripravená 
projektová dokumentácia, 
vlastnícke vzťahy sú vysporiadané 
alebo čiastočne vysporiadané 
10 bodov (vysoká) – pre 
plánované aktivity je schválená 
projektová dokumentácia, 
vlastnícke vzťahy sú 
vysporiadané, je podaná žiadosť 
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o stavebné povolenie, príp. iné 
potrebné povolenia 
20 bodov (veľmi vysoká) - pre 
plánované aktivity je schválená 
projektová dokumentácia, 
vlastnícke vzťahy sú 
vysporiadané, bolo vydané  
stavebné povolenie, príp. iné 
potrebné povolenia 

5. 

Hodnota za peniaze1 – príspevok projektu 
k znižovaniu emisií skleníkových plynov 
(CO2 a CO2 ekvivalent) 
 

≤1-5% 6-10% 11-30% ≥31% 20 

Počíta sa ako podiel finančných 
prostriedkov alokovaných na 
konkrétne opatrenia a hodnoty 
150  a následne ako percento 
z plánovanej cieľovej hodnoty 
ukazovateľa na úrovni výstupu 
„odhadované ročné zníženie 
emisií CO2 podporených 
subjektov (v tonách)   
0 bodov (≤1-5%) – príspevok 
projektu k znižovaniu emisií je 
v uvedenom intervale 
5 bodov (6-10%) – príspevok 
projektu k znižovaniu emisií je 
v uvedenom intervale 
10 bodov (11-30%) – príspevok 
projektu k znižovaniu emisií je 
v uvedenom intervale 

                                                           
1 Vypočíta sa podľa vzorca: 

(výška finančných prostriedkov pre opatrenia na zmierňovanie zmeny klímy/ 150) x 100  
                                                                               25 000 
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20 bodov (≥31%) - príspevok 
projektu k znižovaniu emisií je 
v uvedenom intervale 

6. 
Akčný plán spĺňa minimálne atribúty 
stanovené vo výzve 

nie  áno 

 

10 

0 bodov (nie) – akčný plán 
neobsahuje minimálne atribúty 
akčného plánu v zmysle Prílohy 3 
výzvy 
10 bodov (áno) - akčný plán 
obsahuje minimálne atribúty 
akčného plánu v zmysle Prílohy 3 
výzvy 

7. 

Komplexnosť a rôznorodosť 
navrhovaných opatrení na zmierňovanie 
a prispôsobovanie sa zmene klímy v rámci 
projektu 

žiadna  čiastočná vysoká 20 

0 bodov (žiadna) – projekt 
obsahuje solitérne, monotónne 
opatrenia bez logickej 
koncentrácie do vymedzeného 
územia a/ alebo opatrenia, ktoré 
neprispievajú k prispôsobovaniu 
a zmierňovaniu zmeny klímy 
a pôsobia kontraproduktívne 
10 bodov (čiastočná) – projekt 
obsahuje komplementárne 
opatrenia koncentrované do 
vymedzeného územia, ktoré sa 
navzájom dopĺňajú, pričom ide 
o min. 3 rôznorodé opatrenia 
(napr. aj kombináciu rôznych 
zdrojov financovania v rámci 
jedného projektu) 
 
20 bodov (vysoká) - projekt 
obsahuje synergické opatrenia 
koncentrované do vymedzeného 
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územia, pričom ide o min. 3 
rôznorodé opatrenia 

8. 
Míľniky projektu sú nastavené logicky 
z časovej súslednosti i vecnej súvislosti  

nie čiastočne áno 

 

10 

0 bodov (nie) – míľniky sú 
definované rámcovo 
a všeobecne, v časovom logickom 
nesúlade 
5 bodov (čiastočne) – míľniky sú 
definované logicky a vecne voči 
jednotlivým aktivitám, časová 
realizácia míľnikov je však príliš 
optimistická (napr. verejné 
obstarávanie, nezohľadnenie 
stavebnej sezóny) 
10 bodov (áno) - míľniky sú 
definované logicky a vecne voči 
jednotlivým aktivitám, 
dostatočne podrobne, časová 
realizácia míľnikov je pre 
jednotlivé aktivity reálna 
a realizovateľná podľa charakteru 
jednotlivých aktivít  

9. 
Publicita projektu je nastavená 
dostatočne vzhľadom na povinné 
atribúty, časové a finančné rozvrhnutie 

nie čiastočne áno 

 

10 

0 bodov (nie) – komunikačný plán 
neobsahuje všetky povinné 
aktivity, finančná alokácia na 
komunikačné aktivity je zreteľne 
podhodnotená, časový 
harmonogram je vágny 
5 bodov (čiastočne) – 
komunikačný plán obsahuje 
minimálny rozsah povinných 
aktivít, zodpovedajúcu finančnú 
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alokáciu na komunikačné aktivity 
a logický časový harmonogram   
10 bodov (áno) – komunikačný 
plán obsahuje aktivity nad rámec 
povinných aktivít, zodpovedajúcu 
finančnú alokáciu na 
komunikačné aktivity, logický 
časový harmonogram  
a vyčlenené personálne kapacity 

   medzisúčet za hodnotenú oblasť   120  

minimálny potrebný počet bodov  60  

Finančná 
 
 

10. 
Žiadané výdavky sú účelné a vecne 
oprávnené  

≤50% 51 – 74% ≥75% 

 

10 

0 bodov (≤50%) – viac ako 50% 
žiadaných výdavkov nemá zjavnú 
väzbu na plánované aktivity (nie 
sú dostatočne špecifikované), 
príp. rozpočet obsahuje aj 
neoprávnené výdavky 
5 bodov (51 – 74%) – žiadané 
výdavky v uvedenom rozpätí 
majú zjavnú, bezprostrednú a 
opodstatnenú väzbu na 
plánované aktivity (sú dostatočne 
špecifikované) 
10 bodov (≥75%) - viac ako 75% 
žiadaných výdavkov má zjavnú, 
bezprostrednú a opodstatnenú 
väzbu na plánované aktivity (sú 
dostatočne špecifikované) 

11. 
Jednotkové ceny sú primerané 
a zodpovedajú bežným cenám na trhu, 

≤50% 51 – 74% ≥75% 
 

10 
0 bodov (≤50%) – menej ako 50% 
jednotkových cien uvedených 
v rozpočte je možné vyhodnotiť 
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resp. sú porovnateľné s nákladmi na 
obdobné projekty 

ako hospodárne (napr. 
prieskumom trhu) a primerané 
5 bodov (51 – 74%) – jednotkové 
ceny v uvedenom rozpätí je 
možné vyhodnotiť ako 
hospodárne (napr. prieskumom 
trhu) a primerané 

10 bodov (≥75%) - viac ako 75% 

jednotkových cien uvedených 
v rozpočte rozpätí 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 

nie  áno 

 

10 

0 bodov (nie) – udržateľnosť 
projektu je popísaná 
deklaratórne, náklady sú 
plánované vágne, zdroje 
financovania nie je možné 
považovať za dôveryhodné 
10 bodov (áno) – udržateľnosť 
projektu je popísaná jasne a 
konkrétne, náklady sú plánované 
racionálne, zdroje financovania  
je možné považovať za 
dôveryhodné 

  medzisúčet za hodnotenú oblasť  30  

minimálny potrebný počet bodov  20  

Administratívna 
 
 

13. 
Žiadateľ disponuje dostatočnými 
administratívnymi kapacitami na 
riadenie projektu 

nie áno  

 

5 

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

14. 
Riziká sú definované a riadenie rizík 
obsahuje primerané opatrenia na 
elimináciu a zmiernenie rizík  

nie čiastočne áno 

 

10 

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  
5 bodov (čiastočne) - riziká sú 
popísané dostatočne jasne, 
jednoznačne a relevantne vo 
vzťahu k plánovaným aktivitám. 
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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. 
10 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.   

  medzisúčet za hodnotenú oblasť  15  

minimálny potrebný počet bodov  10  

Bilaterálna 15. 
Do projektu sú ako partneri zapojené 
subjekty z prispievateľských štátov 

nie  áno 

 

10 

0 bodov (nie) – žiadateľ 
neplánuje / nedeklaruje 
spoluprácu so subjektami 
z prispievateľských štátov  
10 bodov (áno) – žiadateľ 
preukázateľne plánuje spoluprácu 
so subjektami z prispievateľských 
štátov vrátane uvedenia 
konkrétnych údajov o partneroch, 
popise ich úloh v projekte 
a predloženia vyhlásenia o 
partnerstve   
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16.. 
Rozsah zapojenia partnerov 
z prispievateľských štátov do projekt 

žiadny nízky vysoký 

 

10 

0 bodov (žiadny) – subjekty 
z prispievateľských štátov 
zapojení nie sú vôbec 
5 bodov (nízky) - subjekty 
z prispievateľských štátov/Nórska 
sa budú zúčastňovať 
podujatí/akcií v rámci projektu na 
pozícií 
prezentujúcich/diskutujúcich 
10 bodov (vysoký) - subjekty 
z prispievateľských štátov/Nórska 
sú priamo zapojené do prípravy 
projektu a/alebo realizácie 
konkrétnych aktivít   

  medzisúčet za hodnotenú oblasť  20  

minimálny potrebný počet bodov  N/A  

Bonusová 
 

17. 

Projekt obsahuje aktivity podporujúce 
rozvoj Inteligentných miest (v súlade s 
definíciou aplikovanou v programe 
Európske inovačné partnerstvo – 
Inteligentné mestá a spoločenstvá)2  

nie áno  

 

5 

0 bodov (nie) – projekt 
neobsahuje aktivity/ prvky 
podporujúce rozvoj 
Inteligentných miest 
5 bodov (áno) – projekt obsahuje 
aktivity/ prvky podporujúce 
rozvoj Inteligentných miest 

18. 
Projekt plánuje budovanie infraštruktúry 
pre podporu  e-mobility 

nie áno  
 

5 
0 bodov (nie) – projekt neplánuje 
budovanie infraštruktúry pre 
podporu e-mobility 

                                                           
2 https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/city-initiatives/smart-cities_en#european-innovation-partnership-
on-smart-cities-and-communities  

https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/city-initiatives/smart-cities_en#european-innovation-partnership-on-smart-cities-and-communities
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/city-initiatives/smart-cities_en#european-innovation-partnership-on-smart-cities-and-communities
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5 bodov (áno) – projekt plánuje 
budovanie infraštruktúry pre 
podporu e-mobilitu 

18.1 

Plánovaná infraštruktúra na podporu e-
mobility zahŕňa nabíjacie stanice 
využívajúce elektrinu generovanú 
z miestnych zdrojov energie 

nie áno  

 

5 

0 bodov (nie) – plánovaná 
infraštruktúra na podporu e-
mobility nezahŕňa nabíjacie 
stanice využívajúce elektrinu 
generovanú z miestnych zdrojov 
energie 
5 bodov (áno) - plánovaná 
infraštruktúra na podporu e-
mobility zahŕňa nabíjacie stanice 
využívajúce elektrinu generovanú 
z miestnych zdrojov energie 

19. 

Projekt obsahuje/ plánuje konkrétne 
aktivity pre skupiny obyvateľstva 
najzraniteľnejšie voči prejavom zmeny 
klímy (deti, chronicky chorí, starší ľudia, 
sociálne izolovaní ľudia) 

nie áno  

 

5 

0 bodov (nie) – projekt 
neobsahuje/ neplánuje konkrétne 
aktivity týkajúce sa  zmierňovania 
a/alebo prispôsobovania sa 
zmene klímy určené exkluzívne 
pre niektorú z najzraniteľnejších 
skupín obyvateľstva 
5 bodov (áno) - projekt obsahuje/ 
plánuje konkrétne aktivity 
týkajúce sa  zmierňovania a/alebo 
prispôsobovania sa zmene klímy 
určené exkluzívne pre niektorú 
z najzraniteľnejších skupín 
obyvateľstva 

20. 
Projekt plánuje opatrenia na 
zmierňovanie / prispôsobovanie sa 
zmene klímy, ktoré prispievajú 

nie áno  

 

5 

0 bodov (nie) – opatrenia 
neprispievajú k zvýšeniu kvality 
ekosystémových služieb 
v mestskom prostredí a podpore 
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k zabezpečeniu udržateľných 
ekosystémových služieb a podpore 
biodiverzity v mestskom prostredí 

biodiverzity (napr. solitérna 
výsadba formou dekoračnej 
zelene, výsadba nepôvodných 
druhov drevín, výsadba 
invazívnych druhov), 
5 bodov (áno) – opatrenia 
prispievajú k zvýšeniu kvality 
ekosystémových  služieb 
a podpore biodiverzity 
v mestskom prostredí (napr. 
plošne ucelená výsadba 
pôvodných, neinvazívnych 
druhov, prepojenie prvkov 
modrej a zelenej infraštruktúry 
a pod.). 

 
 

medzisúčet za hodnotenú oblasť  25  

minimálny potrebný počet bodov  N/A  

  
 

Celkový maximálny počet bodov spolu: 210  

Celkový minimálny potrebný počet bodov: 90 
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Žiadosť o projekt nebude možné schváliť, ak nedosiahne: 

Celkový minimálne potrebný počet bodov: 90 
a súčasne 

Minimálny potrebný počet bodov za hodnotenú 
oblasť: 

 

- projektovú 60 
- finančnú  20 
- administratívnu  10 

 

  

  

 

Rozlišujúce kritériá aplikované v prípade rovnosti bodov na hranici disponibilnej alokácie na výzvu 
Vyšší počet pridelených bodov za kritérium: 
1. Hodnota za peniaze – príspevok projektu k znižovaniu emisií 
2. Do projektu sú ako partneri zapojené subjekty z prispievateľských štátov 
3. Technická pripravenosť projektu 
4. Projekt obsahuje aktivity podporujúce rozvoj Inteligentných miest (v súlade s definíciou aplikovanou 

v programe Európske inovačné partnerstvo – Inteligentné mestá a spoločenstvá) 


