Príloha č. 1. Vylučovacie a hodnotiace kritériá
Činnosť NP1: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov
Vylučovacie kritériá
Názov kritéria

Súlad s cieľmi 2.1., 2.4. a 2.5 Stratégie
environmentálnej politiky Slovenskej republiky
do roku 2030

Súlad s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov

Hodnoty kritéria

Hodnotiteľ

Poznámka

Hodnotí sa zameranie projektu na základe projektovej dokumentácie a údajov
uvedených v podanej žiadosti.
ÁNO - plný súlad – žiadosť postupuje
Ak je zameranie projektu v plnom súlade s vylučovacím kritériom v danej oblasti,
do ďalšieho hodnotiaceho procesu;
externý odborný externý odborný hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria "ÁNO" a žiadosť postupuje
hodnotiteľ
do ďalšieho hodnotiaceho procesu.
NIE - nie je v súlade s kritériom –
V prípade, že zameranie projektu nie je v súlade s vylučovacím kritériom v danej
vylúčená žiadosť
oblasti, externý odborný hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria "NIE" a žiadosť
nepostupuje do ďalšieho hodnotiaceho procesu, tzn. žiadosť bude vyradená.
Hodnotí sa zameranie projektu na základe projektovej dokumentácie a údajov
uvedených v podanej žiadosti.
ÁNO - plný súlad – žiadosť postupuje
Ak je zameranie projektu v plnom súlade s vylučovacím kritériom v danej oblasti,
do ďalšieho hodnotiaceho procesu;
externý odborný externý odborný hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria "ÁNO" a žiadosť postupuje
hodnotiteľ
do ďalšieho hodnotiaceho procesu.
NIE - nie je v súlade s kritériom –
V prípade, že zameranie projektu nie je v súlade s vylučovacím kritériom v danej
vylúčená žiadosť
oblasti, externý odborný hodnotiteľ pridelí hodnotu kritéria "NIE" a žiadosť
nepostupuje do ďalšieho hodnotiaceho procesu, tzn. žiadosť bude vyradená.

Príloha č. 1. Vylučovacie a hodnotiace kritériá

Činnosť NP1: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov
Hodnotiace kritériá
Názov kritéria

Projekt prispieva k ochrane a starostlivosti o životné
prostredie na území národných parkov a k zlepšeniu
kvality života obyvateľov obcí, ktorých katastrálne
územie sa nachádza na území národných parkov

Váha kritéria
v skupine
v%

Hodnoty kritéria

25

Neprispieva - 0;
Čiastočne prispieva – 3;
Plne prispieva - 5

Úroveň odborného riešenia projektu vo vzťahu k danej
činnosti

20

Nízka - 1;
Priemerná - 3;
Vysoká - 5

Prínos projektu vo vzťahu k vynaloženým finančným
prostriedkom, resp. efektívnosť využitia plánovaných
finančných prostriedkov

25

Stupeň ochrany prírody dotknutého územia

30

Nízka efektívnosť- 1;
Čiastočná efektívnosť - 3;
Úplná efektívnosť - 5
I.stupeň ochrany – 1;
II.stupeň ochrany – 2;
III.stupeň ochrany – 3;
IV.stupeň ochrany – 4;
V.stupeň ochrany – 5;

Hodnotiteľ

Poznámka

Hodnotí sa zameranie projektu, či navrhované riešenia
prispievajú k riešeniu identifikovaných potrieb (problémov)
cieľových skupín, resp. cieľového územia a či sú tieto
externý odborný
riešenia účelné vo vzťahu k existujúcej environmentálnej
hodnotiteľ
infraštruktúre.
Hodnotí sa kvalita, vhodnosť a uskutočniteľnosť hlavných
aktivít projektu z hľadiska navrhovaných postupov a
externý odborný
riešení. Navrhované postupy a riešenia sú zároveň účinné
hodnotiteľ
a efektívne vo vzťahu k stanoveným cieľom a výsledkom
projektu.
Hodnotí sa, či plánované finančné prostriedky spĺňajú
externý odborný
podmienku efektívnosti.
hodnotiteľ

automaticky

Hodnotí sa, v ktorom stupni ochrany prírody sa dotknuté
územie nachádza. Kritérium bude hodnotené z príslušných
máp a materiálov.

