Prehľad hodnotiacich kritérií pri zapájaní sa tretích subjektov/užívateľov do národného projektu
„Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít - II. (ďalej len „NP TSP II.“)

Tab. č.1 Formálne kritéria pre posudzovanie výberu užívateľov v národnom projekte NP TSP II.:
P.č.
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Oblasť
Žiadateľ má pozdĺžnosti voči:
Sociálna poisťovňa
Daňový úrad
Zdravotné poisťovne (Union, VZP, Dôvera)
Žiadateľ - obec je v nútenej správe1
Odpoveď „áno“ sa uvedie, ak užívateľ spĺňa podmienky podľa poznámky 3
Žiadateľ má vrátiť pomoc na základe rozhodnutia EK- neoprávnená alebo
nezlučiteľná so spoločným trhom
Žiadateľ, resp. štatutárny orgán (vrátane zástupcu) je právoplatne odsúdený za
trestné činy - korupcia, poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie, 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
U žiadateľa sa preukázala nelegálna práca v posledných 5 rokoch pred podaním
žiadosti o zapojenie sa
Žiadateľ sa súčasne prihlásil do NP TSP II. - IA MPSVR

Hodnotiace
kritéria
ÁNO
ÁNO
ÁNO

NIE
NIE
NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

ÁNO
ÁNO

NIE
NIE

V prípade, že obec/MNO pri formálnej kontrole bude mať v niektorom z bodov 1 až 6 odpoveď ÁNO
(s výnimkou v bode 2 v zmysle poznámky č. 1), nebude sa môcť takýto žiadateľ zapojiť do národného
projektu.
Obce zo zoznamu 150
V zmysle urýchlenia procesov so zapojením obcí do II. fázy, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske
komunity (ďalej len „ÚSVRK“) ako prijímateľ, overí v predstihu cez online databázy vyššie uvedené
podmienky. V prípade, že obce splnia Formálne kritéria pre posudzovanie výberu užívateľov - bude im
doručená Zmluva, resp. Dodatok o spolupráci pre zapojenie sa do NP TSP II.
Obce mimo zoznamu 150 obcí
1

Žiadateľ sa môže uchádzať o zapojenie sa do NP TSP a TP v prípade, že je v nútenej správe ak predloží:

- kópiu rozhodnutia Ministerstva financií SR o zavedení nútenej správy (podľa § 19 ods. 10 zákona č. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších predpisov) a o vymenovaní núteného správcu (podľa § 19 ods. 13 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov),
- písomný súhlas núteného správcu s uzavretím zmluvy o spolupráci pre NP TSP a TP a s použitím peňažných prostriedkov obce na úhradu záväzkov
obce vyplývajúcich z pracovno-právnych vzťahov uzavretých s TSP a TP v rámci NP TSP a TP, resp. súvisiacich s týmito vzťahmi (súhlas núteného
správcu podľa § 19 ods. 18 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov),
- prípadne ďalšie dokumenty požadované MV SR/ÚSVRK (napr. výpis z osobitného účtu nútenej správy, stav hospodárenia obce, program konsolidácie
rozpočtového hospodárenia vrátane časového harmonogramu splácania záväzkov, aktuálny krízový rozpočet).

1

V Oznámení k zapojeniu sa do NP TSP II. zverejníme okrem podmienok pre zapojenie sa i časové
ohraničenie Výzvy.
Po uzávierke sa budú prihlásené obce, resp. mimovládne organizácie posudzovať podľa nižšie
uvedených hodnotiacich bodových kritérií.
Minimálny možný počet dosiahnutých bodov je 10 bodov, maximálny 44 bodov.
Výber bude uskutočnený na základe najvyššieho dosiahnutého počtu bodov v rámci aplikácie
hodnotiacich kritérií. Pri výbere je nevyhnutné postupovať transparentne a nediskriminačne.
Tab. č.2 Doplňujúce kritéria
P.č.

1.

2.

3.

Oblasť

Početnosť cieľovej skupiny –
príslušníkov MRK komunít

Názov kritéria

Hodnotiace kritéria

a)Počet obyvateľov z MRK

50-100 - 5 bodov;
101-150 - 10bodov;
151-250 - 15bodov
Do 20% -5 bodov;
21%-50%-10bodov;
viac ako 50%-15bodov
ÁNO -5bodov
NIE - 0bodov

b)Podiel obyvateľov z MRK voči
majoritnému obyvateľstvu

Skúsenosť s implementáciou
sociálne orientovaných projektov
a)neinvestičné projekty
zameraných na MRK (v posledných
5 rokoch realizovanie, zúčtovanie
projektov- podpora z dotačných
schém, grantov, zapojenosť do NP b)investičné projekty
a pod).
Priestorové vybavenie – samostatná
miestnosť
Disponibilita potrebného2
technického vybavenia
Počítač s dostatočným internetovým
pripojením,
Telekomunikačné zariadenie
(mobilný telefón, alebo pevná linka

2

ÁNO - 2bodov
NIE - 0bodov
ÁNO - 3 body
NIE - 0 bodov
ÁNO - 2 body
NIE - 0 bodov
ÁNO - 2 body
NIE - 0 bodov

V súlade so Štandardami terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách, 2015;
2

