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• Číslo výzvy:  SAMRS/2020/AFG/1

• Účel dotácie: Podpora rozvojových 
intervencií v Afganistane 

• Cieľ výzvy: Podpora kvality vzdelávania s 
dôrazom na vyššie a odborné vzdelávanie v 
Afganistane.



Zameranie výzvy: 

• so Strednodobou stratégiou rozvojovej
spolupráce SR na obdobie 2019-2023

• v súlade so Zameraním bilaterálnej
rozvojovej spolupráce SR na rok 2020

• s EU Gender Action Plan

• s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj



• Dátum zverejnenia výzvy: 20.01.2020 

• Dátum uzatvorenia výzvy: 09.03.2020

• Finančná alokácia na výzvu: 100 000 EUR

• Max. výška ODA: 100 000 EUR  

• Všetky platby majú charakter preddavkov, 
s výnimkou záverečnej platby, ktorá ma 
charakter refundácie



• Podmienka lokálneho partnera

• Spolufinancovanie je najmenej 10% z hodnoty 
dotácie ODA

• Doba realizácie projektu: min. 12 mesiacov 
max. 25 mesiacov



Sektorové priority



Sektor : Kvalitné vzdelávanie

Špecifický cieľ: Zvýšiť kvalitu vzdelávania s

dôrazom na vyššie a odborné vzdelávanie.



Oprávnené aktivity Ukazovatele

Poskytovanie materiálno technického 

zabezpečenia

Počet vybavených špecializovaných učební a 

laboratórií 

Budovanie kapacít miestneho vzdelávacieho 

personálu

Počet vyškolených pedagogických pracovníkov

Počet zrealizovaných odborných kurzov a školení 



Oprávnené aktivity Ukazovatele

Poskytovanie kvalitného vzdelávania Počet ľudí, ktorým bol zabezpečený prístup k 

novým študijným predmetom / odborom

Počet zapojených mladých ľudí (do 29 rokov)

Počet zavedených nových resp. inovovaných 

študijných predmetov / odborov v rámci 

systému formálneho vzdelávania Text žiadosti 

strana: 6 Počet zavedených nových, resp. 

výrazne inovovaných študijných predmetov / 

odborov rámci neformálneho vzdelávania

Podpora inkluzívneho a spravodlivého 

vzdelávania pre všetkých

Počet osôb, ktorým sa zabezpečil prístup k 

vzdelávaniu a rozvoju praktických zručností, 

vrátane ľudí so zdravotným postihnutím



• Každý žiadateľ je oprávnený podať iba jednu
žiadosť na realizáciu projektu v rámci tejto
výzvy

• Žiadateľ je povinný vybrať si minimálne jednu z
oprávnených aktivít zo sektora/špecifického
cieľa

• Žiadateľ je povinný vybrať si k oprávneným
aktivitám z uvedených ukazovateľov

Povinné ukazovatele prierezových tém 

Počet zavedených opatrení v oblasti ochrany životného 

prostredia

Počet zavedených opatrení v oblasti rovnosti 

príležitostí



Hodnotiace kritériá 

1. Relevantnosť (30 bodov)
2. Efektívnosť (25 bodov)
3. Účinnosť (20 bodov)
4. Udržateľnosť (15 bodov)
5. Kapacity žiadateľa (10 bodov)

Maximum – 100 bodov
Odporučenie na schválenie – min. 75 bodov



Miesto a spôsob podania žiadosti: 

• V listinnej podobe  - Slovenská agentúra pre 
medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, Pražská 7, 
811 04 Bratislava - alebo do elektronickej 
schránky SAMRS 

• Elektronicky: Grant management system GMS
• Dátum uzatvorenia výzvy: 09.3.2020



Webstránka SAMRS 

https://www.slovakaid.sk/

Často kladené otázky (FAQs): 
http://www.slovakaid.sk/sk/grant-manazment/casto-
kladene-otazky-faq

https://www.slovakaid.sk/
http://www.slovakaid.sk/sk/grant-manazment/casto-kladene-otazky-faq
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Ďakujem za pozornosť


