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Kritériá hodnotenia projektov  

podľa Štatútu grantového programu Bratislava pre všetkých  
 

Kritériá hodnotenia projektov a bodové ohodnotenie v prvom kole hodnotenia sú 
nasledovné: 

1. zameranie projektu na ciele výzvy (0-10 bodov); 

Ako korešponduje projekt s cieľom výzvy? Prispieva navrhnutý projekt k ich 
dosiahnutiu realisticky naplánovanými aktivitami?  

2. súlad a reálnosť projektových aktivít so zameraním projektu (cieľmi, vplyvom 
a výsledkami projektu) (0-7 bodov); 

Sú aktivity projektu v súlade s tým, o čo sa projekt usiluje? Je projekt možné 
realizovať pomocou opísaných kapacít a zdrojov? 

3. miera pozitívneho vplyvu v [oblasť definovaná grantovou výzvou] a vo vzťahu 
k cieľovej skupine výzvy (kvantitatívna a kvalitatívna) (0-7 bodov); 

Koľkým ľuďom projekt pomôže/koľkých ľudí podporí? Aká bude forma podpory? 
Ako zmení ich život k lepšiemu? 

4. kvalifikovanosť projektového tímu a skúsenosti predkladateľa s plnením cieľov výzvy 
[pokiaľ sú vyžadované] (0-5 bodov); 

Sú v tíme skutoční odborníci alebo odborníčky na danú tému? Majú skúsenosti a 
odbornú kvalifikáciu? Aké skúsenosti má mesto s týmto subjektom? Ako s ním 
prebiehala doterajšia komunikácia? Ako prispieva predkladateľ k riešeniam v danej 
oblasti na území mesta? 

5. miera zapojenia cieľovej skupiny (0-5 bodov);  

Dáva projekt klientom a klientkam možnosť podieľať sa nejakým spôsobom na jeho 
aktivitách? Dáva im možnosť ovplyvniť podobu týchto aktivít? Aká je miera 
spolurozhodovania klientov a klientok? 

6. účinnosť a efektívnosť predpokladaných výdavkov na realizáciu aktivít projektu v 
kontexte súčasného stavu vedeckého poznania v oblasti (0-10 bodov); 

Sú dané výdavky primerané? Sú nevyhnutné a v súlade s relevantnými aktivitami 
projektu? Nedochádza k duplicite v žiadostiach podaných jednou organizáciou v 
kalendárnom roku v rámci iných dotačných mechanizmov hlavného mesta? 

7. zameranie projektu na potreby najzraniteľnejších podskupín cieľovej skupiny (0-3 
bodov);  
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Ako veľmi projekt pomáha tým najohrozenejším sociálnym skupinám? Ako vysoko je 
nastavený prah projektu? Ako veľmi je zameraný na existujúcich klientov a klientky 
organizácie a ako veľmi je pravdepodobné, že sa do neho zapoja aj ľudia, ktorí v tejto 
chvíli neprijímajú žiadnu sociálnu pomoc? 

8. finančná a obsahová miera udržateľnosti aktivít projektu po ukončení čerpania 
dotácie [pokiaľ to charakter výzvy umožňuje] (0-3 bodov); 

 

Má organizácia nejaký plán financovania po skončení projektu? Má plán 
vyhodnotenia projektu? Do akej miery je realistické, že organizácia bude schopná 
spolufinancovať dané aktivity z vlastných alebo iných prostriedkov po vyčerpaní 
dotácie? 

 

Kritériá hodnotenia projektov a bodové ohodnotenie v druhom kole hodnotenia sú 
nasledovné: 

1. prínos projektu pre mesto (0-10 bodov); 

Aký je prínos projektu pre cieľovú skupinu a obyvateľov mesta? Ako prispieva k 
zlepšeniu sociálnej situácie/inklúzie cieľovej skupiny?  

2.  zapojenie širšej komunity do realizácie projektu (0-5 bodov); 

Akým spôsobom projekt zapája širšiu komunitu do realizácie projektu? (napr. formou 
dobrovoľníctva, informovania a scitlivovania širšej komunity voči potrebám a situácii 
cieľovej skupiny). 

3. celková hospodárnosť projektu a efektívne nakladanie s verejnými prostriedkami (0-
10 bodov); 

Aká je celková hospodárnosť projektu? (rozsah plánovaných aktivít vs. požadované 
finančné prostriedky na ich realizáciu a personálne/materiálne zabezpečenie)? 
Dodržiava projekt princípy efektívneho nakladania s verejnými zdrojmi?  

4.  mediálny plán projektu (0-5 bodov); 

Ako je vyriešená komunikácia projektu v napojení na ciele sociálnej politiky hlavného 
mesta, deklarované (opísané) vo výzve (účel). 

 

 


