Príloha č. 4 k Výzve DGV03 – Výberové kritériá (vrátane hodnotiaceho hárku)

1.
Č.
1.

2.
3.

Kontrolná otázka
Bola žiadosť o projekt doručená do
uzávierky, bola predložená na štandardnom
formulári žiadosti a bola doručená
štandardným spôsobom?
Obsahuje žiadosť o projekt všetky povinné
prílohy?
Predložil žiadateľ chýbajúce
informácie/odstránil zistené nedostatky
v stanovenom termíne?1

2.
Č.
1.
2.
3.

KRITÉRIÁ ADMINISTRATÍVNEJ ZHODY
Áno

Nie

N/A

Poznámky

-

KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI

Kontrolná otázka
Áno
Sú žiadateľ a jeho partner(i) oprávnenými
subjektmi na základe výzvy?
Je minimálne jeden z projektových partnerov
alebo žiadateľ poradenským centrom alebo
bezpečným ženským domom spĺňajúcim
požadované štandardy2, 3?
Bola dodržaná maximálna a minimálna
výška žiadaného projektového grantu?

Nie

Poznámky

Žiadosti o projekt, ktoré nenaplnia kritérium administratívnej zhody č. 1, č. 3 alebo niektoré z kritérií oprávnenosti,
budú zamietnuté.

Uplatňuje sa, ak Správca programu vyžiadal predloženie chýbajúcich informácii/odstránenie nedostatkov.
Štandardy sú stanovené v dokumente Rady Európy „Boj proti násiliu na ženách: minimálne štandardy pre podporné služby“, ktoré sú
prispôsobené podmienkam SR Koordinačno-metodickým centrom (požadované štandardy ďalej ako Európske štandardy).
3 Informatívny zoznam poskytovateľov sociálnych služieb spĺňajúcich požadované Európske štandardy je uvedený v prílohe č. 5 tejto
výzvy.
1
2

3. OBSAHOVÉ KRITÉRIÁ
Č.

Kritérium

Opis

Rozsah

Počet bodov Poznámky

1. Dôležitosť projektu a jeho prínos k problematike (celkom 70 bodov)
1a) Z projektovej žiadosti vyplýva, že žiadateľ a prípadne jeho partner (partneri):
 sú silne motivovaní pomáhať ženám obetiam násilia a ich deťom (0 - 10)
 a zaviazaní dodržiavať Európske štandardy (0 - 5)
 majú dôkladné znalosti o Európskych štandardoch (0 - 5)
1b) Organizácia, ktorá prevádzkuje alebo vytvára bezpečný ženský dom a / alebo poradenské centrum:
 má silného vodcu, partnera alebo garanta rešpektovaného v oblasti domáceho a rodovo
podmieneného násilia (0 - 10)
 má silné a pevné pozadie v sociálnej oblasti, najmä v oblasti poskytovania sociálnych služieb
a v súvislosti s domácim a rodovo podmieneným násilím (0 - 5)
 už má určitú históriu v poskytovaní služieb ženským obetiam násilia a ich deťom (0 - 5)
1c) V rámci projektu sú podporené poradenské centrá alebo bezpečné ženské domy v celkovom počte
 2 a viac – 3 body
 1 – 0 bodov

0 - 20

0 - 20

0-5

Ak je v rámci projektu podporené súčasne poradenské centrum aj bezpečný ženský dom, aj pokiaľ sú
prevádzkované jedným poskytovateľom sociálnych služieb, pripočítajú sa dva (2) body navyše.
1d) Zámerom projektu je podporiť budovanie a / alebo rozširovanie existujúcej siete poskytovateľov
sociálnych služieb – bezpečných ženských domov pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia:
 v kritických okresoch, kde je veľmi dôležitá potreba úkrytov (BB, ZV, ZH, VK, RA, PK, SC, KE,
SO, RV, SN, GL, KN, NZ, LV, DS, SL, LE, VT, BJ, SB, SK, SV, SP, ML, HE) –

0-5
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5 bodov
v menej krytých okresoch, kde je potreba prístreškov na nadpriemernej úrovni (DT, BS, MI, ZM,
TO, SA, TO, PN, PP, KK, BN, IL, PU, GA, LM, NIE, TS, KM, RK, TR) - 4 body
v relatívne krytých okresoch, kde je potreba prístreškov na priemernej úrovni (LC, RS, BR, PD,
PO, NM, PD, PE, MY, SE, TT, HC, SI, MY, PB, DK a BY) - 2 body
v krytých okresoch, kde je nasýtená potreba prístreškov (KA, BA, MA, TV, NR, PO, TN, ZA, MT
a CA) - 1 bod

1e) Zámerom projektu je podporiť budovanie a rozširovanie existujúcej siete poskytovateľov
sociálnych služieb - poradenských centier pre obete domáceho a rodového násilia:
 v okrese, kde už funguje poradenské centrum - 3 body
 v okrese, kde zatiaľ nepôsobia žiadne poradenské centrá - 5 bodov
na vyhodnotenie použiť mapu poskytovateľov sociálnych služieb (príloha č. 6 k výzve)
1f) Poskytovateľ služieb (BŽD / PC) plánuje poskytovať špecializované služby pre ženy a deti v
súlade s Osobitnými podmienkami poskytovania projektového grantu pre poskytovateľov
sociálnych služieb spĺňajúcich požadované Európske štandardy uvedené v prílohe č. 3 k výzve:
 krízová intervencia - 1 bod (eliminačné kritérium)
 ubytovanie - 1 bod (eliminačné kritérium v prípade bezpečných ženských domov, pre
poradenské centrum, bude automaticky pridelený 1 bod))
 terénna krízová intervencia (v prípade bezpečných ženských domov) alebo
psychologické poradenstvo (v prípade poradenských centier) - 1 bod (eliminačné
kritérium)
 sociálne poradenstvo - 1 bod (eliminačné kritérium),
 špecializované sociálne poradenstvo alebo manažment bezpečnosti - 1 bod (eliminačné
kritérium)
 pomoc pri domáhaní sa práv a oprávneného nároku - 1 bod (eliminačné kritérium)
 podporné služby pre deti s minimálnou potrebou psychologickej starostlivosti a
špeciálnopedagogickej starostlivosti - 1 bod (eliminačné kritérium)

0-5

0-7
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1g) Súčasťou projektu je poskytovanie adekvátnych služieb pre detské obete domáceho
a rodovo podmieneného násilia prostredníctvom: (eliminačné kritérium)
 poskytovanie špecializovaných služieb pre deti žien zažívajúcich násilie (psychologické
poradenstvo, špeciálno-pedagogická starostlivosť atď.) - 4 body
 vypracované metódy podpory, ochrany a práce s týmito deťmi - 2 body
 podporné služby pre deti zabezpečujú špecializovaní zamestnanci (max. 1
zamestnanec pre 10 detí) - 2 body

0-8

2) Štruktúra projektu, riziká, aktivity a výstupy (celkom 12 bodov)
2a) Navrhovaný časový harmonogram realizácie projektu je jasný, reálny a korešponduje s obsahom
a potrebami projektu – jasne definuje proces realizácie jednotlivých aktivít a výstupov.
2b) Logický rámec projektu jasne uvádza relevantnosť projektu vo vzťahu k programu, špecifikuje
indikátory a metódy ich overenia (výstupy, výsledky, ciele). Štruktúra projektu, aktivít, výsledkov
a výstupov je jasne definovaná. Aktivity sú vzájomne prepojené.
2c) Celkový cieľ projektu je v súlade s výsledkom / výstupom programu. Počiatočné a cieľové hodnoty
indikátorov sú reálne, indikátory sú kvantifikovateľné a objektívne merateľné z hľadiska kvantity a času.
Zdroje overenia sú špecifikované v projekte a budú vhodné a primerané na overenie počiatočných a
cieľových hodnôt indikátorov.
2d) Riziká projektu sú jasne definované a relevantné, vrátane návrhu opatrení na elimináciu a
zmierňovanie rizík.
Riziko spojené s potenciálnou situáciou kedy pandémia z dôvodu COVID-19 neskončí ani počas
implementácie projektu, by malo byť náležite brané do úvahy počas prípravy žiadosti o projekt
a spôsoby, akými projekt bude zmierňovať riziká s tým spojené, budú adekvátne zvážené ako súčasť
rizík projektu.

0-3

0-2

0-2

0-3
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2e) Publicita projektu je vhodne nastavená, s komunikačnou stratégiou a adekvátnym rozpočtom.

0-2

3) Nákladová efektívnosť a udržateľnosť (celkom 12 bodov)
3a) Podrobný rozpočet projektu je uvedený na celé obdobie realizácie projektu. Uvedené položky
rozpočtu sú nevyhnutné pre realizáciu aktivít projektu a uvedené množstvá sú primerané. Jednotkové
ceny sú primerané a korešpondujú s bežnými cenami na trhu.
3b) Celkové náklady projektu sú primerané k očakávaným výsledkom.
3c) Navrhované aktivity majú potenciál pre dlhodobý prínos a rozvoj ďalších aktivít.

0-4
0-4
0-4

4) Špecifické požiadavky (celkom 6 bodov)
Projekt prispieva k posilneniu bilaterálnej spolupráce s Nórskymi partnermi:
 súčasťou spolupráce je aj obojstranný výmenný pobyt odborníkov v oblasti detských obetí násilia (0 2 body)
 súčasťou spolupráce je aj seminár zameraný na zdieľanie skúseností s poskytovaním služieb
menšinám (0 - 2 body)
 bilaterálna spolupráca bude pokračovať aj po ukončení projektu - počas doby udržateľnosti - (0 - 2
body)
Celkový súčet (maximum 100 bodov)
Odporúčania
Vecné pripomienky

0-6

Odporúča sa/Neodporúča sa

Za eliminačné kritériá sú považované také, ktoré majú špeciálnu dôležitosť s ohľadom na úspešnú realizáciu a včasné ukončenie projektu. Výberová komisia musí byť s nimi
oboznámená a môže odporučiť špeciálne opatrenia, ktoré majú byť prijaté na zmiernenie rizika, vrátane odporúčania nepodporiť projekt.
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Výlučne objektívne kritériá sú kritériá, ktoré musia byť za normálnych okolností nezávislými expertmi hodnotené rovnako. Správca programu môže požiadať nezávislých
expertov o vysvetlenie v prípade, že sa hodnotenia pri takomto kritériu odlišujú.

Projekty, ktoré získajú menej ako 60 bodov (v priemere) nebudú podporené.

6/6

