
Príloha č. 1. Vylučovacie a hodnotiace kritéria 

HODNOTIACE A VYLUČOVACIE KRITÉRIA PRE ŽIADOSTI O PODPORU FOROU DOTÁCIE NA ROK 2022 

 
E. Oblasť: ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA VZDELÁVANIE A OSVETA 

 
Činnosť E1: Budovanie priestorových kapacít; Činnosť E2: Realizácia výchovno – vzdelávacích a osvetových aktivít 

 

Vylučovacie kritériá 

Názov kritéria Hodnoty kritéria Hodnotiteľ Poznámka 

Súlad s cieľmi Stratégie 
environmentálnej politiky Slovenskej 
republiky do roku 2030 a s Rezortnou 
koncepciou  environmentálnej 
výchovy, vzdelávania a osvety do roku 
2025 a so zameraním na ochranu 
životného prostredia, prioritne v oblasti 
zmeny klímy a ochrany ovzdušia, vôd, 
ochrany prírody, biodiverzity a krajiny 
a obehového hospodárstva vrátane 
predchádzanie vzniku odpadu.  

Plný súlad – žiadosť postupuje do ďalšieho 
hodnotiaceho procesu; 
 
Nie je v súlade s kritériom – vylúčená žiadosť 

externý  

Hodnotí sa na základe údajov v podanej žiadosti.  
V prípade, že obsah žiadosti nie je v súlade s vylučovacím kritériom, externý 
odborný hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria „žiadosť vylúčená“ a následne takáto 
žiadosť nepostupuje do ďalšieho hodnotiaceho procesu. 

 

Hodnotiace kritériá 

Názov kritéria 
Váha kritéria 

v skupine v % 
Hodnoty kritéria Hodnotiteľ Poznámka 

Počet osôb zasiahnutých vzdelávacou aktivitou 30  

1 - 5 (po zoradení všetkých 
žiadateľov bude najlepším 20 % 
v tomto ukazovateli priradených 
5 bodov, každých nižších 20 % 
dostane o 1 bod menej)  

automaticky   

Náklady na jednu zasiahnutú osobu (Celkové náklady 
na projekt delené počtom osôb zasiahnutých 
vzdelávacou aktivitou) 

40  

1 - 5 (po zoradení všetkých 
žiadateľov bude najlepším 20 % 
v tomto ukazovateli priradených 
5 bodov, každých nižších 20 % 
dostane o 1 bod menej)  

automaticky   
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Ciele, účel a environmentálny prínos projektu   30  

Súlad s Rezortnou koncepciou  
environmentálnej výchovy, 
vzdelávania a osvety do roku 
2025, Projektový zámer spĺňa 
kritérium minimálne - 1; 
Projektový zámer spĺňa kritérium 
priemerne - 2; Projektový zámer 
spĺňa kritérium dobre - 3; 
Projektový zámer spĺňa kritérium 
veľmi dobre - 4; Projektový 
zámer spĺňa kritérium výborne, 
excelentne - 5  

externý  

Hodnotí sa súlad s Rezortnou koncepciou environmentálnej 
výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025. 

https://www.minzp.sk/files/dokumenty/strategicke-

dokumenty/rezortna-koncepcia-evvao.pdf 
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