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VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ MAS OBČIANSKE ZDRUŽENIE IPEĽ – HONT 

PRE VÝBER  PROJEKTOVÝCH NÁVRHOV – ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU 

V RÁMCI  NÁSTROJA 1 LEADER NSK 

Kód výzvy: NSK/LEADER1/2023-Op12 

 

Opatrenie č. 2: Podpora činnosti združení a spolkov 

 

Miestna akčná skupina Občianske združenie Ipeľ – Hont  pre účely hodnotenia a výberu 

projektov Opatrenia 2 stanovuje nasledovný rámec výberových kritérií: 

 

VYLUČOVACIE KRITÉRIA: 

Projekt je v súlade s cieľmi a prioritami Stratégie CLLD MAS Občianske 

združenie Ipeľ-Hont 
áno/nie 

Projekt je v súlade s cieľom a podporovanými aktivitami Stratégie rozvoja 

vidieka NSK 
áno/nie 

 

BODOVACIE KRITÉRIA: 

1. Počet obyvateľov obce k 31. 12. predchádzajúceho roku: 

Do 500 obyvateľov: 7 bodov 

Do 800 obyvateľov: 5 bodov 

Nad 800 obyvateľov: 3 body 

 

2. Vplyv na životné prostredie: 

Projekt má v percentuálnom vyjadrení investovaných 

100% finančných prostriedkov,  zameraných na zlepšenie  

a rozvoj environmentálnej infraštruktúry:    

 

7 bodov 
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 Projekt má v percentuálnom vyjadrení investovaných 

 50% finančných prostriedkov,  zameraných na zlepšenie  

 a rozvoj environmentálnej infraštruktúry:    

5 bodov 

Projekt má v percentuálnom vyjadrení investovaných 

menej ako 50% finančných prostriedkov,  zameraných na zlepšenie 

a rozvoj environmentálnej infraštruktúry:  

2 bodov 

 

3. Oblasť podpory: 

 

Investície, ktoré súvisia so zachovaním kultúrneho, historického dedičstva 

a inými objektami a zaujímavosťami a zároveň majú pozitívny enviro 

dopad  

 

9 bodov 

 

Investície súvisiace s podporou prírodného bohatstva územia (ochrana 

prírodných zdrojov, monografia, enviro opatrenia) 
8 bodov 

Investície, ktoré súvisia so zachovaním kultúrneho, historického dedičstva 

a inými objektami a zaujímavosťami  
7 bodov 

Investície súvisiace s vytvorením, udržiavaním alebo obnovou, 

skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, obslužných zariadení pre 

turistov a pod. (náučné chodníky, informačné tabule a pod.) 

7 bodov 

Investície súvisiace s udržiavaním, vytvorením, obnovou kultúrno – 

spoločenských objektov alebo podujatí (športoviská, ozvučenie, technická 

podpora a pod.) 

 

4  body 

 

4. Inovatívnosť 

Žiadateľ projektom prispieva inovatívnym spôsobom (technologické 

inovácie, inovácie týkajúce sa enviro – štruktúry – úspora energie, 

alternatívne zdroje energie a pod., inovácie estetizácie pre verejne 

dostupné priestory a pod.) – projekt má inovatívny charakter. 

3 body 

Žiadateľ projektom neprispieva inovatívnym spôsobom.  1 bod 
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5. Pridaná hodnota projektu 

Projekt má pridanú hodnotu pre územie (viac obcí, príp. územie MAS) 3 body 

Projekt má pridanú hodnotu pre územie obce. 1 bod 

 

Maximálny počet bodov je 29. 

Minimálny počet bodov na to, aby bol projekt úspešný, z dôvodu zabezpečenia požadovanej 

kvality projektov, je 12. 

 


