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Príloha č. 2  
k výzve na predkladanie žiadostí o zapojenie do národného projektu s názvom 

„Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – MNO“ 
(ďalej len „výzva“) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kritériá pre výber tretích subjektov pre národný projekt 
„Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR - 

MNO“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
Dátum zverejnenia: 03.03.2023 
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Formálne kritériá pre výber tretích subjektov  
Spôsob 
hodnotenia 

Forma preukázania / 
Spôsob overenia 

1. 
Podmienka identifikácie žiadateľa 
a štatutárneho zástupcu 

áno - nie 

Forma preukázania:  
údaje v žiadosti o zapojenie sa do NP 
  
Spôsob overenia:  
verejne dostupné registre  

2. 

Podmienka, že žiadateľ ani jeho 
štatutárny orgán, ani žiadny člen 
štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, 
ani osoba splnomocnená zastupovať 
žiadateľa v procese poskytnutia 
podpory neboli právoplatne odsúdení za 
trestný čin korupcie, za trestný čin 
poškodzovania finančných záujmov 
Európskych spoločenstiev, za trestný 
čin legalizácie príjmu z trestnej 
činnosti, za trestný čin založenia, 
zosnovania a podporovania zločineckej 
skupiny, alebo za trestný čin 
machinácie pri verejnom obstarávaní a 
verejnej dražbe  

áno - nie 

Forma preukázania:  
čestné vyhlásenie (súčasť žiadosti 
o zapojenie) 
  
Spôsob overenia:  
https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-
odsudenych-pravnickych-osob 

  

3. 

Podmienka neporušenia zákazu 
nelegálneho zamestnávania štátneho 
príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 
rokov predchádzajúcich k podaniu 
žiadosti 

áno - nie 

Forma preukázania:  
čestné vyhlásenie (súčasť žiadosti 
o zapojenie) 
  
Spôsob overenia:     
https://www.ip.gov.sk/app/registerNZ/  

4. 

Podmienka preukázania oprávnenosti 
subjektu zapojiť sa do aktivít projektu 
(zriaďovacia listina/štatút, výpis 
z príslušného registra, oprávnenie 
podľa osobitného predpisu) 

áno - nie 

Forma preukázania:  
údaje v žiadosti o zapojenie sa do NP 
  
Spôsob overenia:  
https://ives.minv.sk/rmno/  

 
Ak žiadateľ žiada za obdobia spätne (tj 02/2022 – 12/2022) – platí podmienka podmienka existencie. 
Ak žiadateľ poskytoval humanitárne aktivity (1.1.) – predkladá 2 čestné vyhlásenia / potvrdenia o 
realizácii aktivít (1 nezávislá štátna/obecná/samosprávna autorita) 
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V prípade žiadosti, v rámci ktorej sa požaduje financovanie Podaktivity 1.1 Pomoc a podpora osôb 
prichádzajúcich z UA bezprostredne po ich príchode na územie SR, sa posudzujú nasledovné 
odborné a technické kritériá a špecifické kritériá: 
 
 
Odborné a technické kritériá pre výber tretích subjektov 

P.Č. Oblasť Názov/popis kritéria 
Spôsob 
hodnotenia  

Forma 
preukázania/spôsob 
overenia 

1. 
Pôsobenie na trhu 
práce 

Minimálna požadovaná dĺžka 
pôsobenia organizácie – subjekty 
zapísané v príslušných registroch, 
pričom dátum ich vzniku uvedený 
v registroch je najneskôr v deň pred 
dátumom zverejnenia výzvy na 
zapojenia sa do národného 
projektu  

áno - nie 

Forma 
preukázania:   
údaje v žiadosti 
o zapojenie sa do NP 
  

Spôsob overenia:  

verejne dostupné 
registre 

2.  
Personálne 
zabezpečenie  

Zabezpečenie odborného personálu 

áno - nie 

Forma 
preukázania/spôsob 
overenia:   

tretích strán - podmienka týkajúca 
sa preverenia zabezpečenia 
odborného personálu.  

údaje v žiadosti 
o zapojenie sa do NP 

 
 
Špecifické kritériá pre výber tretích subjektov 

1.  

Práca s cieľovou skupinou 
Spôsob 
hodnotenia 

Forma preukázania/spôsob 
overenia:  

Preukázanie práce s cieľovou 
skupinou 

áno – nie 

Nasledovné údaje v žiadosti 
o zapojenie sa do NP: 

˗ Vznik, história a poslanie 
poskytovateľa pomoci 

˗  Popis miesta/územia, kde bola 
poskytovaná pomoc osobám 
prichádzajúcim z Ukrajiny 

˗ Popis činností, ktoré boli 
poskytované v rámci pomoci osobám 
prichádzajúcim z Ukrajiny 

˗ Počet ľudí, ktorým poskytovateľ 
pomoci poskytol pomoc + 
dokumentácia z aktivít 

 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
V prípade žiadosti, v rámci ktorej sa požaduje financovanie Podaktivity 1.2 Podpora integrácie osôb 
prichádzajúcich z UA do spoločnosti na Slovensku, sa posudzujú nasledovné odborné a technické 
kritériá a špecifické kritériá:  
 
Odborné a technické kritériá pre výber tretích subjektov  

P.Č. Oblasť Názov/popis kritéria 
Spôsob 
hodnotenia 

Forma preukázania/spôsob 
overenia 

1.  
Pôsobenie na 
trhu práce 

Existencia subjektu a jeho 
predchádzajúce pôsobenie 
v oblasti v ktorej bude 
realizovať plánované aktivity 
v rámci uvedeného NP 

áno - nie 

Forma preukázania:  
údaje v žiadosti o zapojenie sa do 
NP a odkaz na zverejnenú výročnú 
správu alebo obdobný dokument, 
resp. zaslanie výročnej správy 
  
Spôsob overenia:  
verejne dostupné registre a 
výročná správa za predchádzajúci 
rok alebo iný obdobný dokument 
preukazujúci existenciu 

2.  
Personálne 
zabezpečenie  

Zabezpečenie odborného 
personálu 

áno - nie 

Forma preukázania/ spôsob 
overenia: 

tretích strán - podmienka 
týkajúca sa preverenia 
zabezpečenia odborného 
personálu.  

údaje v žiadosti o zapojenie sa do 
NP 

 
 
 
Špecifické kritériá pre výber tretích subjektov 

1. Príspevok k napĺňaniu cieľov projektu 

Spôsob 
hodnotenia 

Forma preukázania/Spôsob 
overenia:  

áno - nie 
plán a opis činností, ktoré budú 
poskytované v rámci pomoci osobám 
prichádzajúcim z Ukrajiny  

 
 
 
 
 
 


