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KRITÉRIÁ PRE HODNOTENIE PREDLOŽENÉHO  
PROJEKTU CENTRA SPOLUPRÁCE  

Maximálny počet získaných bodov je 100 
 
1. Relevantnosť projektu (rozsah pridelených bodov 0 – 20) 
 

a) do akej miery projekt zahŕňa  prepojenie výskumu a potrieb praxe? 
 
b) posúďte intelektuálnu hodnotu projektu, skĺbenie záujmov predkladateľa a 

spolufinancujúcich podnikateľských subjektov, 
 

c) aká je očakávaná synergia z riešenia rozvojového projektu a výskumných aktivít 
financovaných podnikateľskými subjektami,  

 
d) posúďte mieru efektívnosti plánovaných vzdelávacích aktivít vzhľadom na výskumné 

potreby priemyslu,  
 
2. Očakávané prínosy projektu (0 – 40) 
 

a) posúďte predpoklady Centra vychovávať vysokokvalifikovaných odborníkov pre 
potreby priemyselnej praxe (napr. akreditácia pre 3. stupeň najmenej v dvoch 
odboroch súvisiacich s predmetom činnosti centra), 

 
b) obsahujú očakávané výstupy a prínosy projektu v dostatočnej miere merateľné 

ukazovatele (dosahovaná pridaná hodnota, zvýšenie tržieb, podpora exportu a pod)? 
 

c) aká je schopnosť zúčastnených podnikateľských subjektov zavádzať inovácie 
a výsledky aplikovaného výskumu do praxe, zvyšovať podiel výrobkov s vysokou 
mierou pridanej hodnoty, 

 
d) posúďte doterajšiu integráciu výskumu a vzdelávania u subjektov uchádzajúcich sa o 

projekt, 
 

e) je možné na základe predloženého plánovacieho grantu posúdiť životaschopnosť 
konzorcia aj po ukončení tohoto projektu, t.j. vytvorí navrhovaný projekt časovo 
stabilné vzťahy potrebné pre sústavnú a dlhodobú spoluprácu s podnikateľskými 
subjektami? Vytvára a upevňuje projekt mechanizmy zabezpečujúce sústavné 
vyhľadávanie priemyselných partnerov do budúcnosti? 

 
3. Žiadateľ, predkladateľ projektu (0 – 20) 
  

a) do akej miery je žiadateľ profesionálne kompetentný na riešenie predkladaného 
projektu, resp. je preukázaná potrebná odborná spôsobilosť riešiteľského tímu na 
riešenie daného projektu? Aká je kvalita personálneho zabezpečenia manažmentu 
projektu? Je žiadateľ schopný preukázať doterajšiu úspešnosť  v aplikovanom 
výskume (počet patentov a vynálezov, nové technológie a pod) ? 
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b) aké sú predpoklady žiadateľa vytvoriť funkčné konzorcium podnikateľských 
subjektov preukázané najmä doterajšími kontraktami s podnikateľskými subjektami, 

 
c) ako je zo strany predkladateľa (zo strany univerzity/ústavu SAV) zabezpečená 

dostatočná miera podpory Centra spolupráce, uznania pre  pracovníkov zapojených do 
činnosti Centra ? 

 
d) do akej miery je navrhovaný výskumný plán unikátny, t.j. nekopírujúci iné Centrá. 

 
4. Finančné aspekty na projekt ( 0 – 20 ) 
 

a) Do akej miery odhaduje projekt reálne schopnosť podnikateľských subjektov 
spolufinancovať výskum a ďalšiu činnosť Centra, 

 
b) Do akej miery je celkový finančný plán primeraný riešenej problematike 

a navrhovanému  časovému a vecnému harmonogramu? 
 

c) posúďte efektívnosť marketingového plánu na získavanie podpory Centra zo strany 
priemyslu, 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Hodnotiteľ prideľuje body podľa nasledovného vysvetlenia: 
 

Rozsah hodnotenia 
kritérií Popis 

0 Prevažná časť projektu nevyhovuje uvedenému kritériu, alebo jeho 
častiam 

0 do1/3 
Projekt vyhovuje na štandardnej úrovni uvedenému kritériu, 
alebo jeho častiam a dáva istý predpoklad úspešnosti riešenia 
projektu 

Od 1/3 do 2/3 
Projekt vyhovuje na veľmi dobrej úrovni uvedenému kritériu, 
alebo jeho častiam a dáva vysoký predpoklad úspešnosti riešenia 
projektu 

Od 2/3 do 1 celej 
Projekt vyhovuje na vynikajúcej úrovni uvedenému kritériu, 
alebo jeho častiam a dáva veľmi vysoký predpoklad úspešnosti 
riešenia projektu 

 
Hodnotenie projektov sa vykoná na základe posudkov minimálne troch nezávislých 
oponentov, z ktorých aspoň jeden bude zahraničný. Pri celkovom posúdení projektov má 
Rada právo pridať alebo ubrať maximálne 5 bodov z priemeru bodov pridelených oponentami 
(v záujme vyrovnania rôznej náročnosti oponentov). V prípade, že jeden oponentský posudok 
sa bude líšiť o viac ako 20 % od priemeru ostatných posudkov má rada právo uvedený 
posudok vyradiť a vyžiadať si posudok ďalšieho oponenta. Projekty, ktoré nezískajú aspoň 55 
bodov nebudú financované. 
Na základe vyhodnotenia výsledkov Plánovacieho grantu Rada programu odporučí o 
pokračovaní resp. zastavení financovania navrhovaného Centra.  


