
Podpis hodnotiteľa

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov 

verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej 

oblasti

Meno hodnotiteľa

Dátum administratívneho overenia

Identifikátor výzvy Reg. číslo malého projektu

Formulár administratívneho hodnotenia 

malého projektu - PO4

Názov vedúceho prijímateľa 

malého projektu 

Názov programu

Kraj sídla vedúceho prijímateľa

Názov malého projektu

Akronym malého projektu

Prioritná os



KRITÉRIA PRÍPUSTNOSTI

Bola žiadosť o FP doručená včas? 

Podmienka je splnená, ak bola žiadosť o FP doručená v termíne stanovenom vo výzve. Rozhodujúcim

dátumom na splnenie vyššie uvedenej podmienky je dátum odovzdania písomnej verzie žiadosti o FP

najneskôr v posledný deň uzávierky výzvy, resp. lehoty určenej na predkladanie žiadosti o FP vo výzve, a to: 

- osobne – v sídle FMP VP

- poštou – na adresu FMP VP

- expresnou kuriérnou zásielkou 

Ak nie uveďte dôvod:

Bola žiadosť o FP doručená v stanovanej forme? 

Kompletná projektová žiadosť bola predložená v tlačenej forme v 1 ORIGINÁLY a v 2 KÓPIÁCH zviazaných

pevnou väzbou a v el. forme 1x kópia na CD/DVD/USB (ŽoFP v excel a PDF formáte, prílohy ŽoFP naskenované

v PDF formáte). ORIGINÁL obsahuje: 1 originál formuláru ŽoFP v slovenskom jazyku, 1 originál formuláru ŽoFP

v maďarskom jazyku a 1 originál príloh, súhrnný zoznam predkladaných dokumentov. Každá KÓPIA obsahuje:

1 x formulár ŽoFP v slovenskom jazyku, 1 x formulár ŽoFP v maďarskom jazyku a 1 x prílohy, súhrnný zoznam

predkladaných dokumentov. ORIGINÁL a KÓPIE formulárov ŽoFP v slovenskej a maďarskej verzii musia byť

podpísané a opečiatkované štatutárnym zástupcom MP VP na prvej strane.  

Ak nie uveďte dôvod:
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KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI

Je sídlo žiadateľa/všetkých projektových partnerov v oprávnenom území?

Podmienka je splnená, ak sídlo žiadateľa/všetkých projektových partnerov projektu je v súlade s definovaným

oprávneným územím. 

Realizuje sa predložený projekt v oprávnenom časovom rozmedzí (1-12 mesiacov) ?

Podmienka je splnená, ak predkladaný projekt sa realizuje maximálne 12 mesiacov. 

Bola žiadosť predložená oprávneným žiadateľom? 

Podmienka je splnená, ak právna forma alebo forma zriadenia vedúceho prijímateľa / partnera malého

projektu je v súlade s definovanými oprávnenými právnymi formami vo výzve a zároveň žiadateľ/projekotvý

partner deklaruje  min.1 rok fungovania účtovnou uzávierkou za posl. účtovný rok. 

Ak nie uveďte dôvod:

Ak nie uveďte dôvod:

Bola žiadosť o FP doručená riadne? 

Žiadosť o FP je doručená riadne, ak spĺňa požiadavky na formát stanovený vo výzve a zaslaný formát umožňuje 

objektívne posúdenie obsahu žiadosti o FP.  

Hodnotí sa, či:   

·        žiadosť o FP doručená v písomnej (tlačenej) podobe je podpísaná štatutárnym zástupcom vedúceho

prijímateľa malého projektu,   

·        podpísaná osoba je štatutárnym zástupcom, resp. osoba splnomocnená konať v mene štatutárneho

zástupcu,  

·         žiadosť o FP je predložená v písomnej (tlačenej) podobe zviazaná pevnou väzbou vrátane príloh,   

·        obsah žiadosti o FP je vyplnený v slovenskom a zároveň v maďarskom jazyku, s krátkym zhrnutím

projektu v anglickom jazyku,

·         obsah žiadosti o FP je vyplnený písmom, ktoré umožňuje rozpoznanie obsahu textu.  
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Je žiadateľ oprávnený vykonávať aktivity projektu? 
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Ak nie uveďte dôvod:

Spĺňa predkladaný projekt minimálne požiadavky na partnerstvo? 

Spĺňa predkladaný projekt požiadavku minimálnej a maximálnej výšky príspevku z EFRR?

Podmienka je splnená, ak  projekt spĺňa minimálnu a maximálnu výšku príspevku z EFRR (minumum: 20 000 

EUR z EFRR a maximum 50 000 EUR z EFRR) 

Ak nie uveďte dôvod:

Ak nie uveďte dôvod:

Sú aktivity v rámci navrhovaného projektu oprávnené? 

Podmienka je splnená, ak vedúci prijímateľ / partner malého projektu realizuje oprávnené aktivity v súlade s 

oprávnenými aktivitami uvedenými vo výzve? 

Podmienka je splnená, ak vedúci prijímateľ / partner malého projektu má v zriaďovacom dokumente uvedené 

činnosti oprávňujúce ho vykonávať aktivity projektu. 

Podmienka je splnená, ak projekt spĺňa minimálnu požiadavku na partnerstvo definovanú vo Výzve. 

Ak nie uveďte dôvod:
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Spĺňa žiadateľ/partner projektu podmienku, že v rámci výziev FMP a jednej prioritnej osi je zapojený 

maximálne do dvoch projektov (raz ako vedúci partner a raz ako projektový partner)
Podmienka je splnená ak žiadateľ/projektový partner podal žiadosť o FP v rámci jednej prioritnej osi pri 

výzvach FMP iba raz ako vedúci partner a raz ako projektový partner.  Žiadateľ/partner projektu nepredkladá 

ďaľšiu žiadosť min. 2 roky od dátumu schválenia žiadosti pod FMP. 
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KRITÉRIÁ ÚPLNOSTI

1. Doklad o pridelení identifikačného čísla organizácie

Napĺňa predkladaný projekt min. 3 zo 4 kritérií partnerstva? 

Podmienka je splnená ak projektovú žiadosť pripravujú a plánujú projektoví partneri spolu. Ak partneri 

projektu spolupracujú aspoň v 3 zo 4 kritérií partnerstva (spoločná príprava a spoločná realizácia - povinné 

kritériá; spoločný personál a spoločné financovanie - povinnosť vybrať aspoň jedno)

Ak nie uveďte dôvod:

Ak nie uveďte dôvod:

Ak nie uveďte dôvod:

Prílohy k žiadosti

Počet predložených dokladov

Počet partnerov projektu podľa Žiadosti o FP

Spĺňa predkladaný projekt minimálne požiadavky na plnenie špecifických programových a projektových 

indikátorov výstupu?
Podmienka je splnená, ak projekt prispieva k plneniu minimálne jedného špecifického programového 

indikátora výstupu a minimálne jedného projektového indikátora výstupu. 

Doklady boli predložené úplne 

Zoznam dokumentov na doplnenie
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Počet predložených účtovných závierok

Doklady boli predložené úplne 

Zoznam dokumentov na doplnenie

3. Vyhlásenie o spolufinancovaní

2. Účtovná závierka za posledné ukončené účtovné obdobie

Počet partnerov projektu podľa Žiadosti o FP
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Zoznam dokumentov na doplnenie

Počet podpísaných (a opečiatkovaných) vyhlásení v súlade s 

počtom partnerov projektu uvedených v Žiadosti o FP

Doklady boli predložené úplne 

Počet partnerov projektu podľa Žiadosti o FP

Doklady boli predložené úplne 

Zoznam dokumentov na doplnenie

4. Čestné vyhlásenie I.

Počet partnerov projektu podľa Žiadosti o FP

Počet podpísaných (a opečiatkovaných) vyhlásení v súlade s 

počtom partnerov projektu uvedených v Žiadosti o FP

5. Čestné vyhlásenie II.

Počet partnerov projektu podľa Žiadosti o FP

Doklady boli predložené úplne 

Zoznam dokumentov na doplnenie

Počet podpísaných (a opečiatkovaných) vyhlásení v súlade s 

počtom partnerov projektu uvedených v Žiadosti o FP
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Počet podpísaných (a opečiatkovaných) vyhlásení v súlade s 

počtom partnerov projektu uvedených v Žiadosti o FP

Počet predložených záznamov z prieskumu trhu

Doklady boli predložené úplne 

Zoznam dokumentov na doplnenie

7. Vyhlásenie o tvorbe príjmov 

Počet partnerov projektu podľa Žiadosti o FP

Doklady boli predložené úplne 

Zoznam dokumentov na doplnenie

6. Zdôvodnenie rozpočtu (záznam z prieskumu trhu) 

Počet partnerov projektu podľa Žiadosti o FP
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Zoznam dokumentov na doplnenie

8. Vyhlásenie o štátnej pomoci 

Počet partnerov projektu podľa Žiadosti o FP

Doklady boli predložené úplne 

Zoznam dokumentov na doplnenie

Počet podpísaných (a opečiatkovaných) vyhlásení v súlade s 

počtom partnerov projektu uvedených v Žiadosti o FP

14. Životopisy jednotlivých členov projektového tímu

Počet partnerov projektu, ktorí majú naplánované personálne 

výdavky

Počet predložených životopisov

Doklady boli predložené úplne 

Zoznam dokumentov na doplnenie

15. Súhlas s použitím osobných údajov štatutárnych zástupcov žiadateľa/projektových partnerov a členov 

projektového tímu 

Počet štatutárov žiadateľa/projektového partnera a členov 

projektového tímu  

Počet predložených dokumentov obsahujúcich súhlas 

Doklady boli predložené úplne 

9. Vyhlásenie o partnerstve 

Počet partnerov projektu podľa Žiadosti o FP

Doklady boli predložené úplne 

Zoznam dokumentov na doplnenie

Počet podpísaných (a opečiatkovaných) vyhlásení v súlade s 

počtom partnerov projektu uvedených v Žiadosti o FP
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Zhrnutie hodnotenia 

Formulár žiadosti o FP bol prípustný 

Formulár žiadosti o FP bol oprávnený 

Zoznam dokumentov na doplnenie

Formulár žiadosti o FP bol predložený úplne, spolu s vyžadovanými prílohami 
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