
Názov kritéria Hodnoty kritéria Hodnotiteľ Poznámka

Súlad s cieľmi Stratégie environmentálnej 

politiky Slovenskej republiky do roku 2030 a 

so sektorovými politikami a stratégiami

ÁNO - plný súlad - žiadosť postupuje do ďalšieho 

hodnotiaceho procesu; 

NIE -  nie je v súlade s kritériom - žiadosť je 

vyradená 

externý 

Hodnotí sa zameranie projektu na základe projektovej dokumentácie a 

údajov uvedených v podanej žiadosti.  

Ak je zameranie projektu v plnom súlade s vylučovacím kritériom v 

danej oblasti, externý odborný hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria 

"ÁNO" a žiadosť postupuje do ďalšieho hodnotiaceho procesu.

V prípade, že zameranie projektu nie je v súlade s vylučovacím 

kritériom v danej oblasti, externý odborný hodnotiteľ pridelí hodnotu 

kritéria "NIE" a žiadosť nepostupuje do ďalšieho hodnotiaceho 

procesu, tzn. žiadosť bude vyradená.

Názov kritéria

Váha kritéria v 

skupine v % Hodnoty kritéria Hodnotiteľ Poznámka

Prínos projektu vo vzťahu k vynaloženým 

prostriedkom 22

Nízka efektívnosť - 1;  

Čiastočná efektívnosť -3; 

Efektívne vynaložené prostriedky - 5

externý 

Hodnotí sa, či vynaložené prostriedky spĺňajú podmienku efektívnosti.

Ciele, účel a environmentálny prínos projektu 

- prioritizácia na základe analýzy negatívnych 

antropogénnych vplyvov na biotopy jaskýň a 

krasové javy 25

Analýza nepreukáže negatívne antropogénne 

vplyvy na biotopy jaskýň a krasové javy - 0; 

Analýza čiastočne preukáže negatívne 

antropogénne vplyvy na biotopy jaskýň a krasové 

javy - 3; 

Analýza plne preukáže negatívne antropogénne 

vplyvy na biotopy jaskýň a krasové javy - 5 

externý 

Prioritizácia na základe analýzy a zistení negatívnych antropogénnych 

vplyvov na biotopy jaskýň a krasové javy.

Činnosť F2: Prieskum a výskum zameraný na zisťovanie negatívnych antropogénnych vplyvov na biotopy jaskýň a krasové javy

Hodnotiace kritériá k žiadostiam o podporu formou dotácie na rok 2021

Vylučovacie kritériá k žiadostiam o podporu formou dotácie na rok 2021

Činnosť F2: Prieskum a výskum zameraný na zisťovanie negatívnych antropogénnych vplyvov na biotopy jaskýň a krasové javy

Oblasť: PRIESKUM, VÝSKUM A VÝVOJ ZAMERANÝ NA ZISŤOVANIE A ZLEPŠENIE STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA (F)

Oblasť: PRIESKUM, VÝSKUM A VÝVOJ ZAMERANÝ NA ZISŤOVANIE A ZLEPŠENIE STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA (F)



 Úroveň odborného riešenia projektu vo 

vzťahu ku konkrétnej činnosti 18

Nízka - 1; 

Priemerná - 3; 

Vysoká - 5

externý Hodnotí sa úroveň odborného riešenia projektu vo vzťahu ku 

konkrétnej činnosti.

Úroveň technického riešenia 19

Nízka - 1; 

Priemerná - 3; 

Vysoká - 5

externý 

Hodnotí sa úroveň technického riešenia daného projektu. 

Adekvátnosť zvolenej metódy, postupu 16

Nízka - 1; 

Priemerná - 3; 

Vysoká - 5

externý 
Hodnotí sa adekvátnosť zvolenej metódy a postupu prieskumu a 

výskumu, ktorý umožní zber a vyhodnocovanie údajov potrebných na 

aplikáciu aktivít pre ochranu biotopov jaskýň a krasových javov.
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