
Návrh kritérií na prerozdelenie finančných prostriedkov 

Slovensko, Program SK08 Cezhraničná spolupráca 

(uplatňuje sa článok 6.9 Nariadenia) 

 

Dodatočné aktivity môžu byť plánované na maximálne 3 mesiace. Predpokladaná doba realizácie 

dodatočných aktivít február 2017 – apríl 2017, po uzatvorení dodatku k projektovej zmluve.  

1. Bol Váš projekt podporený v rámci výzvy CBC01?  

V rámci výzvy na prerozdelenie finančných prostriedkov programu SK08 Cezhraničná spolupráca sa 

môžu o dodatočné finančné prostriedky na dodatočné aktivity projektu uchádzať len projekty, ktoré 

boli podporené v rámci predchádzajúcich výziev. U správcu programu sa o dodatočné finančné 

príspevky môžu uchádzať projekty z výzvy CBC01.  

2. Prispievajú dodatočné aktivity k cieľom projektu, ktorý má získať dodatočné finančné 

prostriedky?  

Prijímateľ uvedie, na aké aktivity by ste plánovali finančné prostriedky použiť. Výberová komisia 
posúdi, či dodatočné aktivity budú realizované v rovnakej oblasti cezhraničnej spolupráce, aká je 
obsiahnutá v pôvodnom projekte a či dodatočné aktivity vedú k zvýšeniu alebo zlepšeniu výstupov a 
výsledkov projektu a či v nich je obsiahnutý cezhraničný prvok spolupráce.  
 
3. Sú dodatočné aktivity realizovateľné v rámci 3 mesiacov (február – apríl 2017)? 
 
Prijímateľ uvedie časový plán navrhovaných aktivít, vrátane ich prípravy a obstarania. Výberová 
komisia posúdi, či jednotlivé aktivity podľa popisu prijímateľa sú realizovateľné v danom období 
z hľadiska času a s primeranou rezervou. 
 

4. Približuje sa projekt k naplneniu indikátorov na úrovni výstupov projektu? Je reálne, že budú 

indikátory výstupu naplnené a ich naplnenie nebude ohrozené dodatočnými aktivitami? 

Prijímateľ poskytne aktuálne hodnoty indikátorov na úrovni výstupov projektu. Vždy, ak je to vhodné, 

poskytne Prijímateľ aj priemernú mesačnú hodnotu pre každý z indikátorov tak, aby výberová 

komisia mohla overiť, či cieľové hodnoty indikátorov môžu byť dosiahnuté. Výberová komisia môže 

zohľadniť objektívne príčiny nenapĺňania indikátorov určitého druhu, ak sú pozorované u viacerých 

projektov. 

5. Je do dodatočných aktivít projektu zapojený finančne aj ukrajinský partner? Percento celkových 

oprávnených výdavkov (ďalej aj „COV“) projektu ukrajinského partnera je min. 10 %  a viac aj po 

navýšení rozpočtu o dodatočné finančné príspevky?  

Prijímateľ uvedie, do ktorých aktivít je zapojený ukrajinský partner a akým spôsobom. Zároveň uvedie 
podiel celkových oprávnených výdavkov ukrajinského partnera na celkových oprávnených výdavkoch 
projektu. Výberová komisia posúdi zapojenie ukrajinského partnera do dodatočných aktivít, najmä 
s ohľadom na prínos jeho zapojenia, či nejde len o jeho formálne zapojenie a zároveň overí, či 
uvedený podiel celkových oprávnených výdavkov ukrajinského partnera na celkových oprávnených 
výdavkoch projektu korešponduje s rozpočtom projektu po jeho navrhovanom navýšení. 



 
6. Na akom území sa realizujú dodatočné aktivity a aký majú dopad na hraničný región? 
 
Výberová komisia posúdi miesto realizácie dodatočných aktivít projektu a či dané aktivity majú dopad 
na hraničný región, ktorý je zadefinovaný ako Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj 
a Zakarpatská oblasť Ukrajiny.  
 

7. Ste schopný zabezpečiť povinné spolufinancovanie k dodatočným finančným prostriedkov vo 

výške zodpovedajúcej aktuálnej miere projektového grantu stanovenej v Projektovej zmluve? 

Splnenie tohto kritéria sa bude posudzovať na základe čestného vyhlásenia štatutárneho zástupcu. V 
prípade, ak sa vyžaduje súhlas nadriadeného orgánu (zriaďovateľa, správnej rady a pod., musí byť 
tento súhlas predložený). Výpis z bankového účtu, prípadne prísľub bankovej alebo inej inštitúcie 
bude nevyhnutné predložiť pred podpisom dodatku k projektovej zmluve. 
 

8. Boli v rámci projektu hlásené závažné prípady nezrovnalostí?  

Prijímateľ uvedie zoznam všetkých nezrovnalostí hlásených v rámci projektu. Správcu programu 

preskúma úplnosť tohto zoznamu. Závažným prípadom sa rozumie nezrovnalosť vedúca k finančným 

korekciám vo výške 25% z projektového grantu a viac alebo nezrovnalosť inak ovplyvňujúca 

implementáciu projektu podstatným spôsobom.  

9.  Pokračuje projekt v súlade s časovým harmonogramom uvedeným v tabuľke č. 10 

(Harmonogram zúčtovania skutočne vynaložených oprávnených výdavkov)?  

Prijímateľ poskytne aktuálne údaje týkajúce sa tohto kritériá, ktoré budú overené správcom 

programu prostredníctvom Priebežných správ o projekte. Toto kritérium má uprednostniť tých 

prijímateľov, ktorí boli schopní realizovať projekt v súlade s plánovaným harmonogramom. Výberová 

komisia zároveň overí percento zúčtovania projektového grantu. Spravidla nebude podporený 

projekt, ktorý nezúčtoval min. 20 % z projektového grantu k 31. 08. 2016. V odôvodnených prípadoch 

môže výberová komisia udeliť výnimku. 

10. Súhlasia partneri projektu, ktorých sa to týka, so zapojením do dodatočných aktivít projektu? 
 
Prijímateľ predloží originál súhlasu partnerov projektu, ktorých sa to týka, so zapojením do 

dodatočných aktivít projektu podpísaný štatutárnym zástupcom partnera. 

xxx 

Na pridelenie dodatočných finančných prostriedkov sa môžu kvalifikovať len projekty, o ktorých 

Výberová komisia rozhodla, že splnili všetky relevantné kritériá!  

Číslo kritéria Kvalifikačné kritérium Relevantnosť 

1. ÁNO v plnom rozsahu 

2. ÁNO Výberová komisia môže 

rozhodnúť o vyradení aktivít, 

ktoré nespĺňajú kritérium; 



prípadne o úprave aktivít, tiež 

bodovacie kritérium.  

3. ÁNO Výberová komisia môže 

rozhodnúť o vyradení alebo 

úprave aktivít tak, aby boli 

dodatočné aktivity v súlade 

s kritériom. 

4. ÁNO v plnom rozsahu 

5. NIE Bodovacie kritérium 

6. čiastočne Dopad na hraničný región, inak 

bodovacie kritérium 

7. ÁNO v plnom rozsahu 

8. ÁNO v plnom rozsahu 

9. ÁNO v plnom rozsahu 

10. ÁNO v plnom rozsahu 

 

Žiadosť o dodatočnú podporu musí byť predložená najneskôr do 23. 11. 2016 na predpísanom 

formulári vypracovanom správcom programu. Dodatočné finančné prostriedky musia byť použité 

najneskôr do 30. 04. 2017. Výška finančných prostriedkov disponibilná k prerozdeleniu medzi 

projekty je  2  290 777 eur. Finančné prostriedky určené pre projekty podporené z výzvy CBC01 sú vo 

výške 1 810 000 eur. V prípade neprerozdelenia finančných prostriedkov určených pre projekty 

podporené v rámci výzvy CBC02 (480 777 eur), budú tieto finančné prostriedky rozdelené pre 

projekty  podporené z výzvy CBC01, ktoré sa kvalifikovali, ale skončili nad rámec disponibilných 

finančných prostriedkov.  

Maximálny objem dodatočne prideliteľných finančných prostriedkov (projektový grant) nesmie 

presiahnuť 2 násobok pôvodného projektového grantu. Vo všeobecnosti Prijímateľ môže na základe 

aktuálnych potrieb projektu navrhnúť akékoľvek dodatočné aktivity za predpokladu, že tieto aktivity 

prispejú k cieľom projektu.  

xxx 

Pri prijímaní odporúčania k prideleniu dodatočných prostriedkov výberová komisia posúdi 

nasledovné kritériá pri tých projektoch, ktoré sa kvalifikovali. Tieto kritériá sú ďalej v texte označené 

ako bodovacie kritériá.  

1. Zapojenie ukrajinského partnera do dodatočných aktivít projektu  

 Zapojenie ukrajinského partnera 
a jeho % podiel na COV projektu po 

navýšení  
Body 



áno, > 20 % 10 

áno, 13 – 20 % 8 

áno, 10 – 12 % 6 

áno, 5% - 9 % 4 

áno, < 5% 2 

nie 0 

 

 

2. Územie, na ktorom sa realizujú prevažná časť dodatočných aktivít podľa finančného vyjadrenia  

Územie Body 

ukrajinská strana a na slovenskej strane okresy Snina, Sobrance, 
Michalovce, Trebišov 

10 

ukrajinská strana a na slovenskej strane okresy Medzilaborce, 
Svidník, Stropkov, Humenné, Vranov nad Topľou 

6 

ukrajinská strana a na slovenskej strane okresy ostatné okresy 
Prešovského a Košického samosprávneho kraja nevymenované 
vyššie 

4 

na ukrajinskej strane aj na strane slovenskej, mimo Prešovského 
a Košického samosprávneho kraja alebo slovenská strana, 
ostatné okresy Prešovského a Košického samosprávneho kraja 
nevymenované vyššie  

2 

len na slovenskej strane, mimo Prešovského a Košického 
samosprávneho kraja 

0 

 

3. Pridaná hodnota dodatočného financovania 

Pridaná hodnota  Body Poznámky 

Výnimočná 20 

Dodatočné financovanie prináša 
aktivity, ktoré sú pre program 
a posilnenie cezhraničnej 
spolupráce obzvlášť podstatné,  
Cezhraničný prvok projektu sa 
výrazne posilní. Dodatočné 



financovanie spôsobí významný 
nárast cieľových hodnôt 
indikátorov.  

Presahuje očakávania 16 

Časť dodatočného financovania 
smeruje k aktivitám, ktoré sú pre 
program určitým spôsobom 
podstatné. Dodatočné 
financovanie taktiež spôsobí 
významný nárast cieľových hodnôt 
indikátorov a posilnenie 
cezhraničného prvku.   

Priemerná 10 

Veľká väčšina dodatočného 
financovania sa zameriava len na 
opakované aktivity, ktoré sú 
podporené aj v rámci pôvodného 
projektu alebo dodatočné 
financovanie prinesie primeraný 
nárast cieľových hodnôt 
indikátorov. Cezhraničný prvok 
dodatočných aktivít je viditeľný, 

Nedosahuje očakávania 2 

Zvýšenie financovania predstavuje 
len zanedbateľný nárast cieľových 
hodnôt indikátorov a slabú 
podporu cezhraničného prvku.  

Záporná pridaná hodnota 0 

Použitie dodatočného financovania 
nie je jasné alebo dodatočné 
financovanie nie je v súlade 
s cieľmi, alebo stratégiou 
programu. V tomto prípade by 
Výberová komisia nemala 
odporučiť projekt na dodatočné 
financovanie. 

 

4. % zúčtovaných výdavkov projektového grantu 

%  Body 

> 50 % 10 

41 – 50 %  6 

31% - 40% 4 

20 – 30 % 2 



< 20 % 0 

 

Správca programu vyhodnotí splnenie bodovacích kritérií a poskytne výberovej komisii poradie. 

Výberová komisia poradie preskúma a prijme odporúčania nasledovne: 

1. Projekty, ktoré dosiahnu 0 bodov v bodovacom kritériu 3 (pridaná hodnota), nebudú odporučené 
na dodatočné financovanie. 

2. Projekty, ktoré dosiahnu 0 bodov v bodovacom kritériu 1, 2 alebo 4, budú zoradené v spodnej 
časti poradia a budú odporúčané len v prípade, ak je k dispozícii dostatočný objem finančných 
prostriedkov pre všetky projekty, ktoré sa kvalifikovali (s výnimkou projektov podľa 
predchádzajúceho odseku).  

3. Projekty, ktoré nedosiahnu viac ako 6 bodov, nebudú odporučené na dodatočné financovanie. 
4. Projekty, ktoré dosiahnu viac ako 6 bodov, budú odporučené na základe poradia a disponibilnej 

alokácie.  
 

V procese prijímania odporúčaní k dodatočnej podpore sa primerane uplatní štatút a rokovací 
poriadok výberovej komisie. 
 

Správca programu bude vo všeobecnosti akceptovať odporúčanie výberovej komisie, vyhradzuje si 

však právo overiť výberový proces, ako aj znížiť sumu dodatočnej podpory, ak je to vhodné.  

 


