
„Výzva pre región“ 
Hodnotiace kritériá pre jednotlivé podprogramy 

 
Program 1.1 Podpora cyklodopravy a cykloturizmu 
Každú žiadosť hodnotia nezávisle od seba dvaja experti podľa nasledujúcich kritérií:  

• Súlad projektu s cieľmi a opatreniami strategických dokumentov PSK a s obsahovým 
zameraním výzvy – s podporovanými oblasťami a aktivitami, regionálny význam 
projektu ako aj sektorový význam (0 až 20 bodov). 

• Myšlienková prepracovanosť projektu – zrozumiteľnosť, prehľadnosť, výstižnosť, jasne 
formulovaný cieľ projektu, prostriedky na dosiahnutie cieľa a ich vzájomné prepojenie 
(škála 0 až 20 bodov). 

• Udržateľnosť projektu (0 až 20 bodov). 
• Dopad projektu na obyvateľstvo (0 až 20 bodov). 
• Finančná  stránka  projektu  – primeranosť,  hospodárnosť, reálnosť, štruktúrovanosť  

rozpočtu  a miera   spolufinancovania   projektu   zo   strany žiadateľa (0 až 15 bodov). 
• Doterajšie výsledky (renomé) žiadateľa, skúsenosti s čerpaním fondov, dotácií (0 až 5 

bodov). 
 
Program 1.2 Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a  národných kultúrnych 
pamiatok. 
Každú žiadosť hodnotia nezávisle od seba dvaja experti podľa nasledujúcich kritérií:  

• Súlad projektu s cieľmi a opatreniami strategických dokumentov PSK a s obsahovým 
zameraním výzvy – s podporovanými oblasťami a aktivitami (0 až 20 bodov). 

• Myšlienková prepracovanosť projektu – zrozumiteľnosť, prehľadnosť, výstižnosť, jasne 
formulovaný cieľ projektu, prostriedky na dosiahnutie cieľa a ich vzájomné prepojenie 
(škála 0 až 20 bodov). 

• Udržateľnosť projektu (0 až 20 bodov). 
• Dopad projektu na obyvateľstvo (0 až 20 bodov). 
• Finančná  stránka  projektu  – primeranosť,  hospodárnosť, reálnosť, štruktúrovanosť  

rozpočtu  a miera   spolufinancovania   projektu   zo   strany žiadateľa (0 až 15 bodov). 
• Doterajšie výsledky (renomé) žiadateľa, skúsenosti s čerpaním fondov, dotácií (0 až 5 

bodov). 
 
Program 1.3 Podpora atraktivít a destinácií v rámci tematických trás 
Každú žiadosť hodnotia nezávisle od seba dvaja experti podľa nasledujúcich kritérií:  

• Súlad projektu s cieľmi a opatreniami strategických dokumentov PSK a s obsahovým 
zameraním výzvy – s podporovanými oblasťami a aktivitami (0 až 20 bodov). 

• Myšlienková prepracovanosť projektu – zrozumiteľnosť, prehľadnosť, výstižnosť, jasne 
formulovaný cieľ projektu, prostriedky na dosiahnutie cieľa a ich vzájomné prepojenie, 
prínos  projektu  pre  zvýšenie  inovatívnosti, atraktívnosti  a komplexnosti produktu 
cestovného ruchu v danej destinácii (0 až 20 bodov). 

• Udržateľnosť projektu (0 až 20 bodov). 
• Dopad projektu na obyvateľstvo (0 až 20 bodov). 
• Finančná  stránka  projektu  – primeranosť,  hospodárnosť, reálnosť, štruktúrovanosť  

rozpočtu  a miera   spolufinancovania   projektu   zo   strany žiadateľa (0 až 15 bodov). 
• Doterajšie výsledky (renomé) žiadateľa , skúsenosti s čerpaním fondov, dotácií (0 až 5 

bodov). 
 
 



Program 1.4 Podpora pútnického turizmu 
Každú žiadosť hodnotia nezávisle od seba dvaja experti podľa nasledujúcich kritérií:  

• Súlad projektu s koncepciou a stratégiou rozvoja pútnických trás (Svätojakubská 
a Svätomariánska pútnická cesta) (0 až 20 bodov). 

• Myšlienková prepracovanosť projektu – zrozumiteľnosť, prehľadnosť, výstižnosť, jasne 
formulovaný cieľ projektu, prostriedky na dosiahnutie cieľa a ich vzájomné prepojenie, 
prínos  projektu  pre  zvýšenie  inovatívnosti, atraktívnosti  a komplexnosti produktu 
cestovného ruchu v danej destinácii (0 až 20 bodov). 

• Udržateľnosť projektu (0 až 20 bodov). 
• Dopad projektu na obyvateľstvo (0 až 20 bodov). 
• Finančná  stránka  projektu  – primeranosť,  hospodárnosť, reálnosť, štruktúrovanosť  

rozpočtu  a miera   spolufinancovania   projektu   zo   strany žiadateľa (0 až 15 bodov). 
• Doterajšie výsledky (renomé) žiadateľa , skúsenosti s čerpaním fondov, dotácií (0 až 5 

bodov). 
 
Program  2 Dofinancovanie už schválených projektov v rámci 5% spolufinancovania 
žiadateľom z EŠIF 
Každú žiadosť hodnotia nezávisle od seba dvaja experti podľa nasledujúcich kritérií:  

• Súlad projektu s cieľmi strategickými dokumentmi PSK a s obsahovým zameraním 
výzvy – s podporovanými oblasťami a aktivitami, regionálny význam projektu ako aj 
sektorový význam (0 až 20 bodov). 

• Dopad projektu na obyvateľstvo (0 až 20 bodov). 
• Doterajšie výsledky (renomé) žiadateľa , skúsenosti s čerpaním fondov, dotácií (0 až 10 

bodov). 
 
Program  3 Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK 
Každú žiadosť hodnotia nezávisle od seba dvaja experti podľa nasledujúcich kritérií:  

• Súlad projektu s obsahovým zameraním výzvy – podmienky na rozvoj športového 
odvetvia,  rozsah a zameranie aktivít pre deti a mládež, tradície, dlhodobo dosahovaných 
výsledkov a udržateľnosti, ( 0 až 20 bodov).  

• Myšlienková prepracovanosť projektu - zrozumiteľnosť, prehľadnosť, výstižnosť, jasne 
formulovaný cieľ projektu, prostriedky na dosiahnutie cieľa a ich vzájomné prepojenie 
( 0 až 20 bodov). 

• Udržateľnosť projektu (0 až 20 bodov). 
• Dopad projektu na obyvateľstvo (0 až 20 bodov). 
• Finančná  stránka  projektu  – primeranosť, hospodárnosť a reálnosť rozpočtu, 

spolufinancovanie projektu, náročnosť športového odvetvia na materiálno-technické 
zabezpečenie, technický stav, zastaranosť stavieb a športových zariadení (0 až 15 
bodov). 

• Doterajšie výsledky (renomé) žiadateľa , skúsenosti s čerpaním fondov, dotácií (0 až 5 
bodov). 
 
 

 

 

 

 


