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VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ A VÝBEROVÝ PROCES
VÝZVA PRE BILATERÁLNE INICIATÍVY V OBLASTI VZDELÁVANIA
KÓD VÝZVY: BIN BF02
ROZVOJ OBCHODU, INOVÁCIÍ A MSP 2014-2021
FOND PRE BILATERÁLNE VZŤAHY
Granty EHP a Nórska 2014 – 2021

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Formálne kritériá a kritériá oprávnenosti posúdi Správca programu (SP). Ak SP identifikuje nedostatky v žiadosti o príspevok, požiada žiadateľa
aby zistené nedostatky odstránil a/alebo doplnil chýbajúce informácie. Na zistenia (zistenia zahŕňajú nedostatky a/alebo chýbajúce informácie)
SP musí žiadateľ reagovať do 5 pracovných dní. V tejto lehote je žiadateľ povinný odstrániť zistené nedostatky a/alebo doplniť chýbajúce
informácie. SP môže túto lehotu na základe požiadavky žiadateľa predĺžiť.
V prípade, že žiadateľ zistené nedostatky neodstráni a/alebo chýbajúce informácie nedoplní v stanovenej lehote, žadosť o príspevok bude
zamietnutá. Žiadatelia sú oprávnení odvolať sa na SP v prípade, ak je žiadosť o príspevok zamietnutá z dôvodu nedodržania formálnych kritérií
a/alebo kritérií oprávnenosti. Ďalšie informácie sú uvedené kapitole 18 Príručky pre bilaterálny fond.
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1.

FORMÁLNE KRITÉRIÁ

č.

Kritérium

1.

Žiadosť o príspevok bola podaná v lehote stanovenej vo Výzve
prostredníctvom elektronického systému egrant.

2.

Všetky povinné prílohy uvedené v článku 8 Výzvy sú priložené:

Zdroj
overenia

ÁNO

NIE

N/A

Komentár

a) Podpísané Vyhlásenie o partnerstve, list vyjadrujúci záujem
alebo podobný dokument (ako pozvánka, e-mailová
korešpondencia, program podujatia) preukazujúci záujem
partnera podieľať sa na iniciatíve.
b) Podpísané Vyhlásenie žiadateľa
c) Podpísané Vyhlásenie partnera 1
d) Kópia dohody o spolupráci s Lichtenštajnskom, ak je
žiadateľom/partnerom inštitúcia odborného vzdelávania a
prípravy (OVP) zo Švajčiarska; ak relevantné

3.

1

Elektronická
žiadosť v
systéme egrant

e) Vyplnená a podpísaná príloha 1 Schémy pomoci de minimis
na podporu rozvoja bilaterálnych vzťahov v oblasti podnikania
a vzdelávania v znení dodatku č. 1 (DM-2/2020) žiadateľom a
partnerom/mi (pre žiadateľa a partnera žiadajúceho o
poskytnutie minimálnej pomoci)
Žiadateľ si vybral najmenej 2 indikátory z článku 2 Výzvy.

Relevantné iba v rámci Opatrenia B
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4.

2.

Žiadateľ doplnil všetky chýbajúce informácie/zistené
nedostatky v stanovenej lehote.2

KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI

č.

Kritérium

1.

Žiadateľ je oprávnený.

2.

Partner(ri) je oprávnený.

3.

Žiadateľ má aspoň jedného oprávneného partnera v súlade s
Výzvou3.

4.

Žiadateľ má maximálne 3 oprávnených partnerov v súlade s
Výzvou.

5.

Maximálna výška požadovaného grantu bola dodržaná.

6.

Časový rámec implementácie iniciatívy je v súlade s dĺžkou a
obdobím uvedeným vo Výzve.

Zdroj
overenia

ÁNO

NIE

N/A

Komentáre

Elektronická
žiadosť v
systéme egrant

Iba žiadosti, ktoré spĺňajú všetky formálne kritériá a kritériá oprávnenosti (nie je uvedená žiadna odpoveď NIE) budú postúpené na hodnotenie vecných kritérií.

2
3

Relevantné v prípade, ak SP požadoval doplnenie chýbajúcich informácií/nedostatkov.
Kritérium sa nevzťahuje na subjekt, ktorý sa zúčastňuje na matchmakingu, alebo networkingového podujatia v rámci Opatrenia A.
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3.

VECNÉ KRITÉRIÁ
č.

1.

Kritérium
Relevantnosť iniciatívy

Popis kritéria

0 (NIE)
1 (ÁNO)

Komentár

Iniciatíva prispieva k posilneniu bilaterálnych

vzťahov, podpore spolupráce a zlepšeniu
vzájomného poznania a porozumenia medzi
Slovenskom a donorskými štátmi v rámci zamerania
Výzvy.
2.

Relevantnosť partnerstva

Opatrenie A:
Existuje vysoký predpoklad zapojenia potenciálneho
partnera z donorských štátov4/Slovenska.
Navrhovaný partner má kompatibilné profesionálne
zameranie.
Opatrenie B:
Partnerstvo je vyvážené, partner má aktívnu rolu pri
implementácii navrhovanej iniciatívy a má
kompatibilné profesionálne zameranie.
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3.

Kvalita žiadosti

Žiadosť je jasná a stručná, vrátane navrhovaného
cieľa a výsledkov, a relevantnosti merateľných
indikátorov.

4.

Uskutočniteľnosť

Implementácia iniciatívy je dobre navrhnutá,
plánované aktivity sú realistické, majú logickú
štruktúru a vedú k plánovaným výsledkom.
Plánované zdroje (finančné a ľudské) sú primerané a

Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, a Inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy (OVP) vo Švajčiarsku s osobitnou dohodou o spolupráci s Lichtenštajnskom.
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5.

Efektívnosť rozpočtu

6.

Udržateľnosť

časový harmonogram je realistický. V priebehu
realizácie iniciatívy sa nepredpokladá žiadne
významné riziko.
Rozpočet iniciatívy je navrhnutý dostatočne detailne,
je realistický (nie je prehnaný ani podcenený) a
nákladovo efektívny. Rozpočtové položky sú v súlade
s Výzvou, Príručkou pre bilaterálny fond a
Nariadeniami.
Relevantné pre Opatrenie B:
Bilaterálna spolupráca je udržateľná. Iniciatíva môže
pokračovať, opakovať sa, alebo priniesť ďalšie
benefity aj po skončení grantu.

Celkové dosiahnuté skóre:



Odporúča sa podporiť



Neodporúča sa podporiť

KOMENTÁR HODNOTITEĽA:

Hodnotiteľ môže kritériu prideliť 0 (NIE) alebo 1 (ÁNO). Ak je skóre niektorého kritéria „0“, hodnotiteľ je povinný svoje rozhodnutie odôvodniť v časti
„Komentáre“. Žiadosť o príspevok, ktorá má 4 a menej bodov, bude zamietnutá.
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