
Výberové kritériá pre výber projektových návrhov – žiadostí o dotáciu  

pre Opatrenie 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality (Nástroj 1 LEADER NSK) 

 

Kód výzvy: 1/MRSV/NSK/LEADER1/2023 

 
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ pre účely hodnotenia a výberu projektov Opatrenia 1. stanovuje 

nasledovný rámec výberových kritérií: 

P.č. Kritérium Typ kritéria Hodnotenie poznámka 

1. Projekt je v súlade s cieľmi a prioritami Stratégie 

CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ 
vylučujúce 

splnené - 

nesplnené 
 

2. Platnosť certifikátu, ktorý oprávňuje používať 

regionálnu značku kvality 

Oprávnený žiadateľ (konečný užívateľ) musí mať 

platný certifikát, ktorý ho oprávňuje používať 

regionálnu značku kvality na tie tovary a služby, ktoré 

splnili certifikačné kritériá na základe rozhodnutia 

príslušnej certifikačnej komisie ku dňu zasadnutia 

Výberovej komisie Združenia mikroregiónu 

SVORNOSŤ                     k príslušnej výzve 

 

 

vylučujúce 

 

 

splnené - 

nesplnené 

 

3. Environmentálne zameranie projektu 

- všetky oprávnené aktivity projektu sú 

environmentálneho zamerania v zmysle prílohy 

č.1 

- niektoré oprávnené aktivity sú environmentálneho 

zamerania v zmysle prílohy č.1 

- oprávnené aktivity projektu nie sú 

environmentálneho zamerania v zmysle prílohy 

č.1 

 

 

 

bodové 

kritérium 

 

 

20 

 

10 

 

0 

maximálne  

20 bodov 

4. Počet schválených žiadostí o dotáciu v rámci Nástroja 

1 LEADER NSK  

Žiadateľ mal schválenú/né v rokoch 2018-2022: 

a) žiadnu žiadosť o dotáciu 

b) jednu žiadosť o dotáciu  

c) dve žiadosti o dotáciu 

d) tri a viac žiadostí o dotáciu 

 

 

 

bodové 

kritérium 

 

 

 

5 

4 

3 

2 

maximálne  

5 bodov 

5. Oprávnené výdavky projektu 

Výška oprávnených výdavkov projektu je: 

a) do 3 000 EUR vrátane 

b) nad 3 000 EUR 

 

bodové 

kritérium 

 

 

5 

1 

maximálne  

5 bodov 

 Spolu maximálne 30 

 
Princípy uplatnenia výberu:  

- Projekty bude vyberať MAS na základe uplatnenia výberových kritérií, t.j. projekty 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). 

 

V prípade rovnakého počtu bodov budú aplikované rozlišovacie kritériá podľa nasledovného poradia:  

1. kritérium č. 3 

2. kritérium č. 4 

3. kritérium č. 5 

4. skorší termín predloženia projektového návrhu – žiadosti o dotáciu 

 

Schválené predsedníctvom Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ dňa: 20.01.2023  

 

  

 .............................................................. 

 Mgr. Milan Gál,v.r. 

  predseda Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ 



 

 

 

Príloha č.1 

 

Environmentálne zameranie projektov (Nástroj 1 LEADER NSK, Výzva pre Opatrenia 

1., 2., pre rok 2023) : 

 

V rámci Opatrenia 1. - podporovanej aktivity 1.1.: 

− investície do energie z obnoviteľných zdrojov a investície do zavádzania úsporných opatrení 

s energiami, 

 

 


