
Podpora odovzdávania 
skúseností v Gruzínsku

SAMRS/2020/GE/1



Cieľ výzvy

• Posilnenie demokratizačného a 
reformného procesu s využívaním 
transformačných skúseností SR

• Skvalitnenie života a zdravia obyvateľov

• Zlepšenie výkonnosti podnikateľského 
sektora



Všeobecné informácie

o Alokácia 500-tisíc eur
o Neinvestičný zámer do 100-tisíc eur
o Investičný zámer do 200-tisíc eur
o Spoluúčasť aspoň 10% z hodnoty 

dotácie
o Uzávierka 9. marca 2020
o Dĺžka realizácie 12 až 25 mesiacov



Sektory a špecifické ciele

1. Dobrá správa vecí verejných a budovanie 
občianskej spoločnosti (zodpovedné 
inštitúcie a verejná integrita) 

2. Infraštruktúra a udržateľné využívanie 
zdrojov (ekologická konektivita –
zohľadnenie kvality životného prostredia)

3. Podpora trhového prostredia (inovácie -
nástroj tvorby pracovných miest)



1. Efektívna štátna správa 
a silná občianska spoločnosť

Oprávnené aktivity:
Budovanie kapacít štátnej správy a 

samospráv, 
Prenos skúseností SR z reforiem 

(integračný proces EÚ), 
Prevencia konfliktov a podpora 

zmierovacích aktivít, 
Premena ľudských sídiel na inkluzívne, 

bezpečné, odolné a udržateľné.



2. Integrovaná infraštruktúra 
a účinné využívanie zdrojov

Oprávnené aktivity:

• Budovanie a obnova udržateľnej 
infraštruktúry v oblasti: 

voda, 
sanitácia,
vodné hospodárstvo, a 
odpadové hospodárstvo. 



3. Podpora trhového prostredia

Oprávnené aktivity na podporu:

• tvorby a udržania pracovných miest, 
• tvorby a zavádzania inovácií, 
• produktívnej zamestnanosti a dôstojnej 

práce pre všetkých.   



Podpora odovzdávania 
skúseností 

na západnom Balkáne

SAMRS/2020/ZB/1



Cieľ výzvy

• Posilnenie demokratizačného a reformného 
procesu s využívaním transformačných 
skúseností SR

• Skvalitnenie života a zdravia obyvateľov

• Zlepšenie výkonnosti podnikateľského 
sektora

___________________________________

Pozn. Regionálny prístup: Albánsko, Bosna a Hercegovina, 
Čierna Hora, Kosovo (v súlade s rezolúciou BR OSN 

č. 1244/1999 a stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora), 

Severné Macedónsko, Srbsko 



Všeobecné informácie

o Alokácia 400-tisíc eur
o Neinvestičný zámer do 100-tisíc eur
o Investičný zámer do 200-tisíc eur
o Spoluúčasť aspoň 10% z hodnoty 

dotácie
o Uzávierka 9. marca 2020
o Dĺžka realizácie 12 až 25 mesiacov



Sektory a špecifické ciele

1. Dobrá správa vecí verejných a budovanie 
občianskej spoločnosti (zodpovedné 
inštitúcie a verejná integrita) 

2. Infraštruktúra a udržateľné využívanie 
zdrojov (ekologická konektivita –
zohľadnenie kvality životného prostredia)

3. Podpora trhového prostredia (inovácie -
nástroj tvorby pracovných miest)



1. Efektívna štátna správa 
a silná občianska spoločnosť

Oprávnené aktivity:
Budovanie kapacít štátnej správy a 

samospráv, 
Prenos skúseností SR z reforiem 

(integračný proces EÚ), 
Prevencia konfliktov a podpora 

zmierovacích aktivít, 
Premena ľudských sídiel na inkluzívne, 

bezpečné, odolné a udržateľné.



2. Integrovaná infraštruktúra 
a účinné využívanie zdrojov

Oprávnené aktivity:

• Budovanie a obnova udržateľnej 
infraštruktúry v oblasti: 

voda, 
sanitácia,
vodné hospodárstvo, a 
odpadové hospodárstvo. 



3. Podpora trhového prostredia

Oprávnené aktivity na podporu:

• tvorby a udržania pracovných miest, 
• tvorby a zavádzania inovácií, 
• produktívnej zamestnanosti a dôstojnej 

práce pre všetkých. 



Odstraňovanie následkov 
ozbrojeného konfliktu 

prostredníctvom
projektov 

humanitárnej pomoci SR 
na Ukrajine

SAMRS/2020/UA/1



Cieľ výzvy

Zlepšiť životné podmienky civilného 
obyvateľstva v konfliktných zónach, 
vrátane východnej Ukrajiny. 



Všeobecné informácie

o Alokácia 300-tisíc eur
o Projektový zámer do 100-tisíc eur
o Uzávierka 2. marca 2020
o Dĺžka realizácie 12 až 25 mesiacov



Sektor a špecifický cieľ

Dobré zdravie 

Odstraňovanie následkov 
ozbrojeného konfliktu podporou 
ochrany zdravia a bezpečnosti 
civilného obyvateľstva Ukrajiny ako 
predpokladu sociálno-ekonomického 
rozvoja Ukrajiny.



Zabezpečiť zdravý život

Oprávnené aktivity:
Zdravie a bezpečnosť civilného 
obyvateľstva -
zdravotná, preventívna a 

psychosociálna starostlivosť, 
podpora vnútorne vysídlených osôb,
pomoc pri prechode cez kontaktnú 

líniu, 
materiálno-technická pomoc, 
prístup k pitnej vode.



Výzva na predkladanie žiadostí 
o dotácie na projekty 

humanitárnej pomoci SR
v krajinách Stredného i Blízkeho 

východu a Južnom Sudáne

SAMRS/2020/HUM/1



Účel dotácie

• Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a 
utečeneckej krízy spôsobenej vojnovými 
konfliktmi a pretrvávajúcou krízou v regiónoch 
Stredného a Blízkeho východu; 

• Zmiernenie negatívnych vplyvov humanitárnej 
krízy v Južnom Sudáne a jej dôsledkov priamo 
ovplyvňujúcich okolité krajiny (utečenecká 
kríza). 



Cieľ výzvy 

• Zlepšiť životné podmienky utečencov a 
vnútorne vysídlených osôb, 

• zmierniť nepriaznivú ekonomickú 
situáciu trpiacich jednotlivcov, ako aj

• vytvárať predpoklady na ich návrat, 
pokiaľ situácia v domovskej krajine 
alebo mieste pôvodného bydliska, to 

umožňuje.



Všeobecné informácie

o Alokácia 1 000 000 eur
o Výška dotácie do 200 000 eur, 

resp. do 250 000 eur *
o Uzávierka 2. marca 2020
o Dĺžka realizácie 12 až 25 mesiacov
• Miesta realizácie - Sýria, Irak, Libanon, 

Jordánsko, Južný Sudán
• Regionálny prístup – dve krajiny, jeden projekt
_____________________

*implementácia projektov v dvoch a viacerých krajinách



Sektorové priority

1. Kvalitné vzdelávanie
2. Dobré zdravie
3. Potravinová bezpečnosť
4. Infraštruktúra a udržateľné využívanie 

prírodných zdrojov
5. Podpora tvorby trhového prostredia



1.Prístup ku kvalitnému 
a odbornému vzdelávaniu pre 
všetkých (oprávnené aktivity)

• Poskytovanie materiálovo-
technického zabezpečenia

• Budovanie kapacít miestneho 
vzdelávacieho personálu

• Poskytovanie kvalitného vzdelávania
• Podpora inkluzívneho a spravodlivého 

vzdelávania pre všetkých 



2. Dostupná a kvalitná zdravotná 
starostlivosť (oprávnené aktivity)

• Poskytovanie materiálno-technického 
zabezpečenia

• Budovanie kapacít miestneho 
zdravotníckeho personálu 

• Poskytovanie kvalitnej zdravotnej 
• a preventívnej starostlivosti 



3. Posilnenie potravinovej 
bezpečnosti - pre Južný Sudán 

(oprávnené aktivity)

• Zavádzanie inovatívnych technológii 
a postupov

• Zvýšenie produktivity a príjmov 
drobných farmárov, najmä žien, 
zaistením bezpečného prístupu 
k výrobným zdrojom a znalostiam 



4. Kvalitnejšia a udržateľná 
infraštruktúra pre krajiny Blízkeho 

východu (oprávnené aktivity)

•Budovanie a obnova udržateľnej 
infraštruktúry (voda a sanitácia, 
energetika)
•Budovanie kapacít miestneho 
obyvateľstva (voda a sanitácia, 
energetika)



5. Tvorba a rozvoj trhového 
prostredia

(oprávnené aktivity)

• Podpora tvorby a udržania 
pracovných miest 

• Realizácia opatrení a 
mechanizmov na podporu 
produktívnej zamestnanosti a 
dôstojnej práce pre všetkých 



Kontaktné údaje

Tel.: +421-2-5978-2602

E-mail: izabela.nagyova@slovakaid.sk

Adresa: Slovenská agentúra pre 
medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, 

Pražská 7, 811 04 Bratislava

Web: www.slovakaid.sk


