
Výberové kritériá pre výber projektov konečných užívateľov Stratégie CLLD 
Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ 

 
(pre opatrenia financované z dotácie Nástroj 1 LEADER NSK) 

 

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ pre účely hodnotenia a výberu projektov stanovuje nasledovný 
rámec výberových kritérií: 

Opatrenie 1 Podpora držiteľov regionálnej značky kvality 

P.č. Kritérium Body Poznámka 
1. Súlad projektu s cieľmi a prioritami Stratégie 

CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ 
- Projekt je v súlade s cieľmi a prioritami 

Stratégie CLLD Združenia mikroregiónu 
SVORNOSŤ 
 

- Projekt nie je v súlade s cieľmi a prioritami 
Stratégie CLLD Združenia mikroregiónu 
SVORNOSŤ 

 
 

2 
 

 
0 

Maximálny počet 
bodov 2 

2. Inovatívnosť projektu 
- Projekt preukazuje znaky inovatívnej 

investície, inovatívneho produktu 
- Projekt nepreukazuje znaky inovatívnej 

investície, inovatívneho produktu 
 

 
2 
 
0 

 

3. Prínos realizácie projektu pre územie MAS 
- Prínos realizácie projektu pre jednu obec 

územia MAS 
- Prínos realizácie projektu pre dve až tri 

obce územia MAS 
- Prínos realizácie projektu pre päť a viac 

obcí územia MAS 
 

 
1 
 
2 
 
5 

 
Maximálny počet 
bodov 5 

 Spolu maximálne 9  
 
Princípy uplatnenia výberu:  

- Projekty bude vyberať MAS na základe uplatnenia výberových kritérií (bodovacieho systému), t.j. 
projekty spolu za všetky aktivity sa zoradia podľa počtu dosiahnutých bodov v zmysle hodnotiacich 
kritérií a vytvorí sa hranica finančných možností (posúdi sa súčet finančných požiadaviek všetkých 
zoradených projektov s finančnou alokáciou). 

 
- Minimálna hranica požadovaných bodov je 9.  
 
- V prípade rovnakého počtu bodov budú uprednostnené nasledovné kritériá podľa poradia:  

1. Väčší počet bodov za bodovacie kritérium č. 2 
2. Väčší počet bodov za bodovacie kritérium č. 3  

 
Opatrenie 2 Podpora činnosti združení a spolkov 

P.č. Kritérium Body Poznámka 
1. Súlad projektu s cieľmi a prioritami Stratégie 

CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ 
 

 
2 

Maximálny počet 
bodov 2 



- Projekt je v súlade s cieľmi a prioritami 
Stratégie CLLD Združenia mikroregiónu 
SVORNOSŤ 
 

- Projekt nie je v súlade s cieľmi a prioritami 
Stratégie CLLD Združenia mikroregiónu 
SVORNOSŤ 

 
 
0 

2. Inovatívnosť projektu 
- Projekt preukazuje znaky inovatívnej 

investície, inovatívneho produktu 
- Projekt nepreukazuje znaky inovatívnej 

investície, inovatívneho produktu 
 

 
2 
 
0 

 

3. Prínos realizácie projektu na územie MAS: 
- Prínos realizácie projektu pre jednu obec 

územia MAS 
- Prínos realizácie projektu pre dve až tri 

obce územia MAS 
- Prínos realizácie projektu pre päť a viac 

obcí územia MAS 
 

 
1 
 
2 
 
5 

 
Maximálny počet 
bodov 5 

 Spolu maximálne 9  
 
Princípy uplatnenia výberu:  

- Projekty bude vyberať MAS na základe uplatnenia výberových kritérií (bodovacieho systému), t.j. 
projekty spolu za všetky aktivity sa zoradia podľa počtu dosiahnutých bodov v zmysle hodnotiacich 
kritérií a vytvorí sa hranica finančných možností (posúdi sa súčet finančných požiadaviek všetkých 
zoradených projektov s finančnou alokáciou). 

 
- Minimálna hranica požadovaných bodov je 9.  
 
- V prípade rovnakého počtu bodov budú uprednostnené nasledovné kritériá podľa poradia:  

1. Väčší počet bodov za bodovacie kritérium č. 2 
2. Väčší počet bodov za bodovacie kritérium č. 3  

 


