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Strategické dokumenty

Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce (2019-
2023)

Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce 
na rok 2020 



Vyhlásené výzvy

Rozvojové projekty (GE, ZB, Východná SSA, AFG, 
MD, KE a ST_KE)

Humanitárne projekty (UA, región Stredného a 
Blízkeho východu) 

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov do rozvojových  
krajín 

Program podnikateľských partnerstiev 

Spolufinancovanie EÚ projektov

Podpora projektov globálneho a rozvojové 
vzdelávania 



Oprávnení žiadatelia
Rozvojové, humanitárne projekty, projekty globálneho a rozvojové 
vzdelávania, spolufinancovanie EÚ projektov a projekty vysielania  
dobrovoľníkov a expertov a projekty 

 Rozpočtové organizácie a jej zariadenia

 Príspevkové organizácie 

 Neziskový sektor/mimovládne organizácie - neziskové 
organizácie poskytujúce všeobecne prospešné a 
verejnoprospešné služby, nadácie a iné právnické osoby, 
ktoré nie sú napojené na štátny rozpočet a ktoré nie sú 
zriadené na podnikanie

Program podnikateľských subjektov 
 iba podnikateľské subjekty    



Povinné spôsoby podania žiadosti a jej  
príloh

Grant management systém (GM) 

GM systém dostupný:

http://62.152.229.251/GrantManagement/external

v listinnej podobe na adresu SAMRS alebo do 
elektronickej schránky

rozhodujúca je poštová pečiatka 

Oba spôsoby podania sú povinné pre žiadateľov  

http://62.152.229.251/GrantManagement/external


Termín na predkladanie žiadostí o dotáciu  

Termín podania žiadosti o dotáciu pre rozvojový projekt

09. 03. 2020

Termín podania žiadosti o dotáciu pre KE a ST_KE

23. 03. 2020

Termín podania žiadosti o dotáciu pre humanitárny projekt 

02. 03. 2020

Termín podania žiadosti o dotáciu pre projekt vysielania  
dobrovoľníkov a expertov  

24.02. 2020



Termín na predkladanie žiadostí o dotáciu  
Termín podania žiadosti o dotáciu pre projekt globálneho a 

rozvojového vzdelávania   

02. 03. 2020

Termín podania žiadosti o dotáciu pre spolufinancovanie EÚ 
projektov 

09. 03. 2020

Termín podania žiadosti o dotáciu pre projekt Programu 
podnikateľských subjektov  

09. 03.  2020

Osobné podanie  žiadosti v agentúre najneskôr v 
deň termínu uzatvorenia výzvy  do 14:00 hod. 



Registrácia nových žiadateľov v GM systéme   

Termín registrácie nového žiadateľa o dotáciu na
rozvojový projekt a projekt vysielania dobrovoľníkov a
expertov:

21. 02. 2020

Termín registrácie nového žiadateľa o dotáciu na
humanitárny projekt:

28. 02. 2020

Termín registrácie nového žiadateľa o dotáciu na
rozvojový projekt:

06. 03. 2020 



Registrácia nových žiadateľov v GM systéme   

Termín registrácie nového žiadateľa o
dotáciu pre spolufinancovanie EÚ projektov

 06. 03. 2020

Termín registrácie nového žiadateľa o

dotáciu na projekt globálneho a

rozvojového vzdelávania:

28. 02. 2020



Dĺžka realizácie projektu
Rozvojový, humanitárny projekt, projekt GRV a EÚ projekt

 minimálne 12 mesiacov

 maximálne 25 mesiacov spolu s administratívnym 

ukončením projektu

 najneskorší možný termín ukončenia realizácie projektu 
30. 09. 2022 

Programu podnikateľských partnerstiev
 Fáza príprava: maximálne 6 mesiacov 
 Fáza realizácia: min  12 mesiacov a max 25 mesiacov
Vyslanie dobrovoľníkov  a expertov 

 Dĺžka projektu = Dĺžka reálneho 

dobrovoľníckeho/expertného vyslania + max. 4 mesiace. 



Rozvojový, humanitárny projekt a projekt Programu 
podnikateľských partnerstiev:  

• partnerská organizácia založená podľa právneho 
poriadku partnerskej krajiny – povinné

• ďalší možný/í partner/-i: organizácie založené podľa 
právneho poriadku partnerskej krajiny alebo 
cudzieho štátu

• partnerstvo potvrdené podporným listom

Podmienka lokálneho partnerstva projektu 



Podanie povinných dokumentov do GM 
systému

Rozvojový, humanitárny projekt, projekt Programu 
podnikateľských partnerstiev, projekt GRV a projekt EÚ  

 Žiadosť o dotáciu
 Rozpočet projektu
Matica logického rámca
 Personálna matica
Technické špecifikácie

projekt Vysielanie dobrovoľníkov a expertov 
 Žiadosť o dotáciu
 Formulár projektového dokumentu 



Listinná podoba podania žiadosti o dotáciu 
I.

Všetky dokumenty podané do GM systému vrátane 
nasledovných povinných príloh k žiadosti o dotáciu

• doklad o právnej subjektivite alebo doklad 
preukazujúci vznik právnickej osoby, menovací dekrét 
štatutára

• potvrdenie miestne príslušného daňového úradu

• potvrdenie každej zdravotnej poisťovne, že žiadateľ 
nie je dlžníkom na zdravotnom poistení

• potvrdenie Sociálnej poisťovne, že žiadateľ nie je 
dlžníkom na sociálnom poistení

• potvrdenie miestne príslušného inšpektorátu práce



Listinná podoba podania žiadosti o 
dotáciu

II.
• Účtovná závierka 2019/Účtovná závierka 2018 

• životopisy osôb  uvedených v personálnej matici 

• súhlasy so spracovaním osobných údajov (vzor 
na webovej stránke)

• podporný list – podmienka lokálneho 
partnerstva projektu

• technické špecifikácie 

• splnomocnenie  štatutárneho zástupcu



:
Čestné vyhlásenie žiadateľa

• o vysporiadaní vzťahov so štátnym rozpočtom SR

• voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie,
reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii
alebo v likvidácii

• voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia

• žiadateľovi nie je uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo 
subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z 
fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom 
obstarávaní podľa zákona o trestnej zodpovednosti právnickej 
osoby (PO)

• žiadateľ spĺňa podmienku byť zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora (ak relevantné)

• žiadateľ spĺňa podmienka súladu s medzinárodnými sankciami 
Žiadateľ splnenie týchto podmienok potvrdzuje podpisom 
žiadosti.



Formálna kontrola žiadosti a hodnotenie 
kvality žiadosti o dotáciu 

Formálna kontrola žiadosti

Odborné interné hodnotenie žiadosti

Hodnotenie externými hodnotiteľmi

Hodnotenie Zastupiteľského úradu

Hodnotenie komisie

Zasadnutie komisie – odporúčacie stanovisko

Rozhodnutie ministra o schválení žiadosti o dotáciu na 
projekt  



Hodnotenie kvality  žiadosti o dotáciu
Rozvojové projekty

Kritériá:

1. Relevantnosť (30 bodov);

2. Efektívnosť (25 bodov);

3. Účinnosť (20 bodov);

4. Udržateľnosť (15 bodov);

5. Kapacity žiadateľa (10 bodov)

Minimálny počet bodov potrebných na schválenie 
75 zo 100 bodov  



Hodnotenie kvality  žiadosti o dotáciu
Humanitárne projekty  

Kritériá:

1. Relevantnosť (30 bodov);

2. Efektívnosť (25 bodov);

3. Účinnosť (25 bodov);

4. Kapacity žiadateľa (20 bodov) 

Minimálny počet bodov potrebných na schválenie 

75 bodov zo 100 bodov  



Hodnotenie kvality  žiadosti o dotáciu
Projekty vysielania dobrovoľníkov  a expertov   

Kritériá:  

1. Relevantnosť (40 bodov);

2. Náplň práce a relevantnosť k potrebám komunity (30 
bodov);

3. Prínos pre miestnu komunitu  a budovanie kapacít 
slov. subjektov (20 bodov) ;

4. Prínos pre rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc      

(10 bodov);

Minimálny počet bodov potrebných na schválenie 75 bodov zo 100 bodov  



Hodnotenie kvality  žiadosti o dotáciu
Projekty Programu podnikateľských 

partnerstiev     
Fáza Prípravy projektu

Kritériá:

1. Relevantnosť (60 bodov); 

2. Kapacity žiadateľa (40 bodov) 

Minimálny počet bodov potrebných na schválenie 75 bodov zo 
100 bodov  



Hodnotenie kvality  žiadosti o dotáciu
Projekty Programu podnikateľských 

partnerstiev     
Fáza Realizácie projektu

Kritériá:

1. Relevantnosť (30 bodov); 

2. Efektívnosť (25 bodov);

3. Účinnosť (20 bodov);

4. Udržateľnosť (15 bodov);

5. Kapacity žiadateľa (10 bodov) 

Minimálny počet bodov potrebných na schválenie 75 bodov zo 
100 bodov  



Splátky dotácie
I. 

• Forma platieb

Preddavkové  platby  a refundačné platby 

Humanitárne projekty a projekty vysielania  
dobrovoľníkov a expertov 

80% zo schválenej  výšky dotácie na účet prijímateľa  
dotácie (po splnení  podmienok)

do výšky 20% zo schválenej dotácie po doručení  a 
schválení záverečnej správy a vyúčtovania dotácie



Splátky dotácie 
II.

• Forma platieb    

Preddavkové  platby a refundačné plátby

Rozvojové projekty 

50% zo schválenej  výšky dotácie na účet prijímateľa  
dotácie (po splnení  podmienok)

40% zo schválenej  výšky dotácie na účet prijímateľa  
dotácie (po splnení  podmienok)

Posledná splátka má formu refundačnú

do výšky 10% zo schválenej dotácie po doručení  a 
schválení záverečnej správy a vyúčtovania dotácie



Splátky dotácie 
III.

• Forma platieb splátok    

Refundačné platby 

projekty Programu podnikateľských  subjektov 

všetky platby dotácie – refundácie

záverečná platba bude uhradená po schválení 
vyúčtovania dotácie a záverečnej správy 
o implementácii projektu 



Dôležité  informácie 
 Podmienka počtu podaných žiadostí
 jeden žiadateľ je oprávnený si podať  má iba jednu  

žiadosť na jednu výzvu  
 v prípade podania viac žiadostí v rámci jednej   

výzvy jedným/rovnakým žiadateľom – všetky jeho   
žiadosti budú považované za neoprávnené

 Oprávnenie SAMRS na predĺženie lehoty  na predkladanie 
žiadostí o dotáciu pre všetky projekty 

 Trvanie platnosti rozhodnutia ministra ZVEZ SR  
 Podpis zmluvy SAMRS s prijímateľom dotácie 
 Sektorové priority, oprávnené aktivity a ukazovatele  



Odporúčané povinné čítanie  

 Strategické dokumenty

 Finančná príručka  



Kontaktné údaje

Adresa: Slovenská agentúra pre medzinárodnú 

rozvojovú spoluprácu, Pražská 7, 811 04 Bratislava

Email: projekty@slovakaid.sk  

Web: www.slovakaid.sk


