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• Číslo výzvy:  SAMRS/2020/SSA/1

• Účel dotácie: Podpora rozvojových 
intervencií vo východnej subsaharskej
Afrike (Burundi, Etiópia, Južný Sudán, Keňa, 
Rwanda, Tanzánia a Uganda)

• Cieľ výzvy: Zvyšovanie životného štandardu 
obyvateľov a podpora sociálno-
ekonomického rozvoja v regióne s dopadom 
na riešenie príčin migrácie



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: 27.01.2020 

• Dátum uzatvorenia výzvy: 09.03.2020

• Finančná alokácia na výzvu: 500 000 EUR

• Max. výška ODA: 200 000 EUR  

• Ak projekt v 2 alebo viacerých krajinách – max. 
ODA alokácia: 250 000 EUR 

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



• V rámci tejto výzvy nie je oprávnené realizovať samostatný 
projekt v Keni, ale musí ísť o cezhraničnú intervenciu (napr. 
prenos skúseností z Kene do susednej krajiny)

• Táto podmienka neplatí pre ostatné krajiny

• Podmienka lokálneho partnera (môže byť i 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. 



Sektorové priority



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 v rámci tejto
výzvy

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

• Elektronicky: Grant management system GMS
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