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• Číslo výzvy:  SAMRS/2020/KE/1

• Účel dotácie: Podpora rozvojových 
intervencií v Kenskej republike 

• Cieľ výzvy: Podpora udržateľného a 
spravodlivého sociálno-ekonomického 
rozvoja Kenskej republiky prostredníctvom 
intervencií v oblasti vzdelávania, 
zdravotníctva, potravinovej bezpečnosti a 
podpory podnikania.



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: 10.02.2020 

• Dátum uzatvorenia výzvy: 23.03.2020

• Finančná alokácia: 500 000 EUR

• Max. výška ODA: 200 000 EUR  

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



• Podmienka lokálneho partnera (právnická osoba založená 
podľa právneho poriadku partnerskej krajiny, v ktorej sa 
projekt realizuje, platne registrovanou a s preukázateľnou 
expertízou/skúsenosťami v sektore)

• Žiadateľ môže mať viac partnerov

• Spolufinancovanie je najmenej 10% z hodnoty dotácie ODA

• Doba realizácie projektu: od 12 do 25 mesiacov (posledný 
mesiac – administratívne ukončenie projektu)

• Dátum ukončenia implementácie projektu do 31.08.2022, 
predloženia záverečnej správy a záverečného vyúčtovania 

najneskôr do 30.09.2022. 



• Žiadateľ má možnosť predložiť žiadosť o 
poskytnutie dotácie v rámci oboch výziev: 
SAMRS/2020/ST/KE/1 a SAMRS/2020/KE/1

• V prípade schválenia žiadosti o poskytnutie 
dotácie vo výzve SAMRS/2020/ST/KE/1, 
nebude žiadateľovi schválená žiadosť vo výzve 
SAMRS/2020/KE/1.



Sektorové priority



Sektor : Kvalitné vzdelávanie

Špecifický cieľ: Znížiť úroveň nezamestnanosti mladých 
zlepšením prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a 
získavaniu praktických zručností



Oprávnené aktivity Ukazovatele

Poskytovanie materiálno technického 

zabezpečenia 

Počet vybudovaných/ zrekonštruovaných 

vzdelávacích zariadení

Počet poskytnutého vzdelávacieho 

materiálu a vybavenia

Počet zakúpenej výpočtovej techniky 

Budovanie kapacít miestneho 

vzdelávacieho personálu

Počet vyškoleného vzdelávacieho personálu

Počet zrealizovaných odborných kurzov 

a školení 

Poskytovanie kvalitného vzdelávania Počet osôb, ktorým sa zabezpečil prístup k  

vzdelávaniu

Počet poskytnutých kurzov a školení 

zameraných na praktické zručnosti

Počet mladých ľudí (do 29 rokov), ktorí 

absolvovali  kurzy a školenia zamerané na 

praktické zručnosti

Podpora inkluzívneho a spravodlivého 
vzdelávania pre všetkých

Počet osôb, ktorým sa zabezpečil prístup 
k vzdelávaniu a rozvoju praktických 
zručností, vrátane ľudí so zdravotným 
postihnutím



Sektor : Dobré zdravie

Špecifický cieľ: Zlepšiť zdravotný stav obyvateľov 
s osobitným dôrazom na deti a matky, 
sprístupnením kvalitnej zdravotnej a 
preventívnej starostlivosti



Oprávnené aktivity Ukazovatele

Poskytovanie materiálno 

technického zabezpečenia 

Počet vybudovaných/ 

zrekonštruovaných 

zdravotníckych zariadení

Počet poskytnutého 

zdravotníckeho materiálu a 

vybavenia

Počet zakúpených liekov

Budovanie kapacít miestneho 

zdravotníckeho personálu

Počet vyškoleného 

zdravotníckeho personálu

Počet zrealizovaných 

odborných kurzov a školení 

Poskytovanie kvalitnej 

zdravotnej a preventívnej 

starostlivosti

Počet ľudí, ktorým sa poskytla 

zdravotná a preventívna 

starostlivosť



Sektor : Potravinová bezpečnosť
a poľnohospodárstvo, infraštruktúra a udržateľné

využívanie zdrojov

Špecifický cieľ: Posilniť potravinovú bezpečnosť
budovaním odolnosti miestnych komunít voči
dopadom zmeny klímy v poľnohospodárstve.



Oprávnené aktivity Ukazovatele

Zavádzanie inovatívnych 

poľnohospodárskych 

technológii a postupov  

Počet podporených podnikov/ 

družstiev/ prevádzok/ fariem 

Počet zakúpeného materiálno-

technického vybavenia

Počet podporených 

zamestnancov 

Počet vyškolených 

zamestnancov



Sektor: Podpora trhového prostredia

Špecifický cieľ: Podporiť tvorbu pracovných miest
prostredníctvom udržateľného ekonomického 
rozvoja



Oprávnené aktivity Ukazovatele

Podpora tvorby a udržania pracovných miest Počet novo-vytvorených pracovných miest

Počet novo-vytvorených pracovných miest pre 

mladých ľudí (do 29 rokov)

Počet poskytnutých vzdelávacích školení 

a odborných kurzov

Počet absolventov školení a kurzov zameraných 

na praktické zručnosti

Počet absolventov školení a kurzov zameraných 

na praktické zručnosti (do 24 rokov)

Počet absolventov odborných stáží vo firmách

Počet podporených mikro, malých a stredných 

podnikov

Realizácia opatrení a mechanizmov na podporu 

produktívnej zamestnanosti a dôstojnej práce 

pre všetkých

Počet vytvorených pracovných miest pre 

sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva, 

vrátane ľudí so zdravotným postihnutím



• Každý žiadateľ je oprávnený podať iba jednu
žiadosť na realizáciu projektu

• Žiadateľ je povinný vybrať si minimálne jednu z
oprávnených aktivít z minimálne jedného
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



Právna forma/ konkrétny oprávnený žiadateľ

Oprávnenými žiadateľmi sú tieto subjekty: 

• Rozpočtová organizácia a jej zariadenia 

• Príspevková organizácia 

• Neziskový sektor/mimovládne organizácie 

Dátum vzniku žiadateľa z neziskového sektora musí 
byť najneskôr k 1.1.2019 vrátane



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  - SAMRS, Pražská 7, 811 04 
Bratislava - alebo do elektronickej schránky 
SAMRS 

• Elektronicky: Grant management systém (GMS)



Denisa Močková
Projektová a finančná manažérka 
Kontakt: 
tel. : +421 2 5978 2603
email: denisa.mockova@slovakaid.sk

Slovenská agentúra pre medzinárodnú
rozvojovú spoluprácu (SAMRS)
Pražská 7, 811 04 Bratislava, SR
www.slovakaid.sk

Ďakujem za pozornosť


