
Príloha č.2 Formulár odborného hodnotenia žiadosti 

P.č.
Max. 
počet 
bodov 

Bodové 
hodnotenie 
hodnotiteľa

1 10

2 5

Komentár:*

3 10

4 10

5 10

6 5

7 10

Komentár:*

8 3

9 10

10 10

Komentár:*

11
10

Komentár: 

12
3

13
3

Je projekt inovatívny, atraktívny a využíva prírodný/kultúrný/historický potenciál lokalít v Košickom kraji s účelom vytvorenia 
nového zaujímavého zážitku pre návštevníkov?

Je žiadateľ členom OOCR, ktorá je členom KRT? 

Je spôsob označenia a navigácie k projektu dostatočne vysvetlená, tak aby to návštevník našiel? 

Sú výsledky projektu zrozumiteľné? Nadväzujú na stanovené ciele projektu? Prispievajú k dosiahnutiu cieľov výzvy? Predstavuje 
projekt prínos pre destináciu, návštevníka a domácich obyvateľov? (napr. zvýšenie návštevnosti lokality, zlepšenie služieb, 
zvýšnie životnej úrovne a pod.)

Sú výstupy projektu jasne definované a zrozumiteľné? Sú dostatočné v pomere k plánovaným cieľom? Pomáhajú napĺňať 
stanovené ciele? 

Je udržateľnosť projektu jednoznačne vysvetlená? Je projekt udržateľný? Je v súlade s princípmi ekoturizmu/udržateľného rozvoja 
CR? Sú všetky výstupy projektu zahrnuté v pláne udržateľnosti? 

Sú identifikované všetky možné riziká projektu? Je navhnutý primeraný spôsom ich eleminácie? 

Je časový harmonogram realizácie projektu reálny a  adekvátny vo vzťahu k navrhovaným cieľom a aktivitám?

Má žiadateľ dostatočné skúsenosti na realizáciu projektu? 

Sú ciele projektu stanovené jasne? Sú v súlade so zameraním výzvy? Je popis projektu dostatočný? 

Je výstupom projektu konkrétny produkt? Ak ide o rekonštrukciu existújucej atrakcie dochádza k zásadnému rozšíreniu 
ponúkaných služieb/produktu?

Zapája projekt v dostatočnej miere lokálnu komunitu, partnerov, podnikateľov? Vytvára projekt synergiu verejného a súkromného 
sektora? 

Je projekt vhodný do daného územia? Je prepojený s lokálnou/krajskou ponukou cestovného ruchu? 

Formulár odborného hodnotenia žiadosti 
o poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov z programu TERRA INCOGNITA na podporu cestovného ruchu na rok 2022

Oblasť podpory: 
Opatrenie: 
Názov žiadateľa:
Názov projektu:
Registračné číslo žiadosti:

Kritérium



14
3

Komentár:*

15
5

16
15

17
3

Komentár:*

125

Popis: 

* Povinné pole na vyplnenie 

Cekový počet bodov: 

Zhrnutie:*

Vypracoval: 
Dátum:Meno a priezvisko hodnotiteľa: 

Je propagácia projektu dostatočná? 

Sú výdavky rozpočtu primerane stanovené vo vzťahu k navrhovaným aktivitám a výstupom? 

Je rozpočet projektu jednoznačný, dostatočne podrobný a obsahuje oprávnené výdavky?

Je využívané financovanie z viacerých zdrojov?


