
 

 

Návrh hodnotiacich a výberových kritérií investičných akcií IÚS FMO  Banská Bystrica  

Pracovný dokument určený na internú konzultáciu – výstup spoločného stretnutia tematických 

pracovných skupín FMO Banská Bystrica, jún 2022.  

Posudzovanie zámerov investičných akcií  

Posudzovanie konkrétnych zámerov investičných akcií bude realizované na základe vopred 

schválených výberových/hodnotiacich kritérií s dôrazom na dlhodobú udržateľnosť a dopad zámeru. 

Určenie kritérií a nastavenie váh je potrebné prerokovať v tematických pracovných skupinách 

a schváliť v Kooperačnej rade FMO. Tieto výstupy budú zároveň predložené v poradí druhému 

Konzultačnému fóru v septembri tohto roka.  

Kritériá hodnotenia a výberu je možné rozdeliť do troch skupín:  

- Kritériá oprávnenosti (oprávnenosť žiadateľa, oprávnenosť navrhovaných aktivít, 

oprávnenosť územia, oprávnenosť výdavkov) 

- Kritériá výberu (...výber z navrhovaných kritérií TPS) 

- Kritériá hodnotenia (relevantnosť, kvalita pripraveného zámeru, partnerstvo/synergie 

a komplementarity, dopad) 

Súbor kritérií pre výber a hodnotenie investičných akcií a iných intervencií bude vždy vychádzať 

z kritérií zverejnených v príslušnej výzve Programu Slovensko, Programu rozvoja vidieka, Plánu obnovy 

a odolnosti alebo iného dotačného programu.  

Do posudzovania budú zaradené iba investičné aktivity, ktoré spĺňajú základné kritériá/kritériá 

oprávnenosti: 

- súlad projektu so špecifickými cieľmi PHRSR mesta a obcí/IÚS FMO Banská Bystrica,  
- žiadateľ je v prípade investičnej akcie oprávneným žiadateľom P SK ,  POO alebo iného nástroja 

EÚ. 
 

Pri posudzovaní navrhujeme použiť minimálne tieto  doplnkové kritériá (výberové a hodnotiace), 

pričom najčastejšie sa posudzujú tieto: 

- pripravenosť projektu,  
- výška spolufinancovania  samosprávou a finančné kapacity žiadateľa,  
- príspevok investičnej akcie  k naplneniu ukazovateľov IÚS FMO Banská Bystrica resp. SPR 

Banská Bystrica – Brezno, spoločným strategickým oblastiam rozvoja FMO Banská Bystrica  
UMR Zvolen 
 

Tematické pracovné skupiny  navrhli  a vypracovali zoznam kritérií, ktoré môžu byť zohľadnené vo 

výberovom a hodnotiacom procese:  

- kritérium odolnosť/pripravenosť na zvládanie komplexných/krízových situácií 

- kritérium výchova/vzdelávanie obyvateľov 

- kritérium spolupráca/otvorenosť transparentnosť, participácia 

- kritérium kvality služieb/dostupnosti, skvalitnenie života obyvateľov v súvislosti s ich 

motiváciu zostať v regióne.  

- kritérium prepojenosti na širšie/ďalšie územie 

- kritérium podložené dôslednou analýzou a pripravenosť projektu 



 

- kritérium pripravenosti investičnej akcie  

- kritérium naliehavosti riešenia existujúceho stavu  

- kritérium finančnej kapacity  žiadateľa  

- kritérium udržateľnosti  

- kritérium vplyvu na životné prostredie  

- kritérium maximálneho využitia existujúcej infraštruktúry  

- kritérium „fázovania“ – investícia nadväzujúca v ďalšej etape na už realizovanú investíciu 

(typickým príkladom sú cyklotrasy) 

- kritérium súlad s relevantnými strategickými dokumentmi  

Na celkové zhodnotenie stavu a porovnanie navrhovaných investičných akcií  v rámci IÚS FMO 

Banská Bystrica  bude doplnkovo použitá metóda multikriteriálnej analýzy, ktorá využíva vopred 

vytypované kritériá s určenými váhami. Zvolená metodika uľahčuje rozhodovací proces 

Kooperačnej rady FMO v prípade obmedzenej alokácie   a umožňuje efektívne zacieliť podporu 

do územia na základe ďalších zvolených kritérií.  

V rámci tejto metódy je postup nasledovný: 

- určia sa kritériá a ich váhy (súčet hodnôt váh sa bude rovnať 100),  
- pre jednotlivé  investičné akcie  sa získajú údaje a určia hodnoty kritérií,  
- na základe váh sa prepočítajú relatívne hodnoty kritérií,  
- súčtom relatívnych váh kritérií sa určí index, 
- podľa dosiahnutého indexu sa vyhodnotí poradie investičných akcií.  

 

Podľa aktuálnych informácii sa navrhuje, aby „veľké“ projekty mali vypracovanú CBA (Cost benefit 

analayse) - v rozsahu v akom to bude primerané. (Pravdepodobne že  to bude aj požiadavka 

riadiaceho orgánu) a doložku tzv. územného dopadu podľa vypracovanej a Kooperačnou radou 

schválenej metodiky.   

 


