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• Číslo výzvy:  SAMRS/2020/ST/KE/1

• Účel dotácie: Strategická podpora dlhodobých 
rozvojových intervencií v Kenskej republike 

• Cieľ výzvy: vytvorenie mechanizmu dlhodobej 
spolupráce a prispenie k dlhodobo udržateľnému 
zlepšeniu životných podmienok obyvateľstva a 
rozvoju v Keni a to prostredníctvom intervencií v 
oblasti odborného vzdelávania v kontexte tvorby 
pracovných miest a následným zamestnaním

• Strategická spolupráca na roky 2020 - 2025



Predložené žiadosti o dotáciu musia:

• predpokladať významný príspevok k cieľom 
udržateľného rozvoja, pričom musia byť v 
koherencii s národnými stratégiami Kenskej 
republiky a reagovať na jej potreby 

• mať uvedený opis doterajších intervencií 
v Keni (min. 3 roky)



Podporené budú: 

• rozvoj kapacít cieľových skupín

• systematické vedenie znalostí, inovačné prístupy a 
metódy

• výmena skúseností a prenos know-how a technológii 
s partnerskými organizáciami v Keni

• networking s týmito organizáciami a podpora 
vzájomného dialógu medzi Keňou a Slovenskom

Dôraz bude kladený aj na prierezové témy - hlavne 
opatrenia na boj proti zmene klímy a ich dôsledkom ako 
aj posilnenie rovnosti príležitostí.



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



• 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

• Dátum zverejnenia výzvy: 10.02.2020 

• Dátum uzatvorenia výzvy: 23.03.2020



• Dotácia bude vyplatená na základe 
rozhodnutia ministra ZVEZ SR a podpisu 
zmluvy so SAMRS, za účelom vytvorenia 
dlhodobého strategického partnerstva na celé 
obdobie časovej realizácie oprávneného 
projektu podľa tejto výzvy (t.j. 3 + 2 roky)

• Zmluva o poskytnutí dotácie bude podpísaná 
na fázu I. s predpokladaným dodatkom na 
fázu II. 



Finančná alokácia

Finančné prostriedky a podpora budú rozdelené 
do dvoch fáz:

• Fáza I.: vyčlenených 600 000 eur

• Fáza II.: v roku 2023 bude rozpočtovou 
kapitolou MZVEZ SR zabezpečené finančné 
krytie 400 000 eur

• Podmienka: spolufinancovanie (min. 10%)



• Maximálna výška ODA  je 1 000 000 eur

• Fáza I. - 600 000 eur a Fáza II. s predpokladanou max. výškou 
dotácie 400 000 eur - po splnení podmienok poskytnutia 
dotácie na fázu I.

• Žiadateľ je povinný predložiť žiadosť o dotáciu zahŕňajúcu 
obdobie realizácie projektových aktivít a finančných 
prostriedkov na obe fázy 

• Všetky platby v rámci fázy I. aj II. majú charakter preddavkov, 
s výnimkou záverečnej  platby, ktorá má charakter refundácie

Maximálna výška dotácie ODA 
a pravidlá financovania



Miesto a spôsob podania žiadosti

Žiadosť prostredníctvom:

1. Grant management systému (elektronicky) 
2. V listinnej podobe alebo do elektronickej schránky SAMRS

Prílohy žiadosti: 

1. Emailom na adresu: denisa.mockova@slovakaid.sk (kompletnú 
žiadosť s rozpočtom na fázu I. a II.) 

2. V listinnej podobe alebo do elektronickej schránky SAMRS 
(kompletnú žiadosť s rozpočtom na fázu I. a II.) 

3. Grant management systému (kompletnú žiadosť s rozpočtom 
iba na fázu I.) 

mailto:denisa.mockova@slovakaid.sk


Sektorové priority



Sektor: KVALITNÉ VZDELÁVANIE

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



Oprávnené aktivity:

• Poskytovanie materiálno technického 
zabezpečenia 

• Budovanie kapacít miestneho vzdelávacieho 
personálu

• Poskytovanie kvalitného vzdelávania 

• Podpora inkluzívneho a spravodlivého 
vzdelávania pre všetkých



Sektor: PODPORA TRHOVÉHO PROSTREDIA

Špecifický cieľ: Podporiť tvorbu pracovných miest 
prostredníctvom udržateľného ekonomického 
rozvoja.



Oprávnené aktivity:

• Podpora produktívnej zamestnanosti a 
dôstojnej práce pre všetkých, vrátane tvorby a 
udržania pracovných miest 



• Žiadateľ je povinný vybrať si všetky oprávnené
aktivity z oboch sektorov

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

• SAMRS podporuje žiadateľov, aby si v texte
žiadosti zadefinovali ďalšie ukazovatele s
bližšou špecifikáciou a orientáciou na výsledky
navrhovaného projektu

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 1.1.2017 vrátane



Podmienka existencie partnerstiev v krajine 
realizácie projektu

• Žiadateľ je povinný preukázať existenciu 
partnerstva v krajine realizácie projektu

• Partner žiadateľa musí byť právnickou osobou 
založenou podľa právneho poriadku 
partnerskej krajiny, v ktorej sa projekt 
realizuje, platne registrovanou a s 
preukázateľnou expertízou/skúsenosťami v 
sektore.



• Jedným z povinných partnerov žiadateľa musí byť 
podnikateľský subjekt; odporúčame slovenský 
a/alebo kenský podnikateľský subjekt; ak slovenský 
– musí byť platne registrovaný v Keni

• Žiadateľ môže mať viac partnerov, okrem partnera, 
právnickej osoby, založenej podľa právneho poriadku 
partnerskej krajiny (ktorý je povinný), môžu byť 
partnerom aj právnické osoby založené podľa 
právneho poriadku inej krajiny

Overenie podmienky: (1) Podporný list partnera v krajine realizácie, 

(2) Podporný list partnera (podnikateľský subjekt) v krajine realizácie, 

(3) Podporný list iných partnerov v krajine realizácie



Podmienka skúseností s realizáciou projektov v 
Kenskej republike

• Žiadateľ je povinný preukázať min. trojročné
pôsobenie v Keni; v texte žiadosti uvedie žiadateľ 
konkrétne príklady projektov, ktoré v Keni doposiaľ 
realizoval, alebo ktoré sú momentálne vo fáze 
realizácie.

• Skúsenosti úspešnej projektovej spolupráce so 
SlovakAid nie sú povinné, sú však vítané a členovia 
Hodnotiacej Komisie MZVEZ SR budú na ne

prihliadať v rámci hodnotiaceho procesu. 



Podmienka oprávnenosti miesta realizácie 
projektu

• Oprávnené miesto realizácie projektu je Kenská 
republika okrem okresu Nairobi

• Hodnotiaca komisia je oprávnená odporučiť 
realizáciu projektu podľa vývoja bezpečnostnej 
situácie v relevantných oblastiach



Podmienka poskytnutia dotácie z hľadiska časovej 
oprávnenosti realizácie projektu

• Trvanie projektu: min. 58 a max. 60 mesiacov, 
určené na realizáciu projektových aktivít 

• Realizácia  projektových aktivít musí byť rozdelená 
na dve ucelené fázy 

• Začiatok realizácie Fázy I. - odporúčaný najneskôr 
do dvoch mesiacov po podpise zmluvy

• Termín ukončenia realizácie aktivít I. fázy projektu: 
30.9. 2022; predloženie záverečnej správy a 
záverečného vyúčtovanie projektu najneskôr do 
31.10.2022



• Realizácia Fázy II. bude z hľadiska obsahu priamym 
pokračovaním Fázy I.

• Uzatvorenie dodatku je možné len za predpokladu, že podľa 
schváleného zákona o štátnom rozpočte pre rok 2023 bude 
pre rozpočtovú kapitolu MZVEZ SR zabezpečené finančné 
krytie pre fázu II. projektu

• Prijímateľ fázy I. musí taktiež splniť podmienky zmluvy 
(predovšetkým zrealizovanie a zúčtovanie fázy I., vrátane 
povinného spolufinancovanie)

• Termín ukončenia implementácie aktivít fázy II. je najneskôr 
do 30.9.2025 a predloženie záverečnej správy a záverečného 
vyúčtovanie projektu je stanovené v dodatku k zmluve 
najneskôr do 31.10.2025. 



Overovanie podmienok poskytnutia dotácie a ďalšie 
informácie k výzve

• Konanie o žiadosti rozdeľujeme do nasledujúcich základných 
fáz: formálna kontrola a odborné hodnotenie

• Žiadateľ, ktorý v rámci bodového hodnotenia dosiahol min. 75 
bodov (z celkovej možnej hodnoty 100 bodov) bude vyzvaný 
tajomníkom hodnotiacej komisie na účasť na rokovaní 
komisie na účel ústnej osobnej prezentácie projektu 
uvedeného v žiadosti

• Neúčasť subjektu na zasadnutí komisie nemá vplyv na 
hlasovanie členov komisie.



Hodnotiace kritériá 

1. Relevantnosť (30 bodov) – zreteľ na najzraniteľnejšie
skupiny obyvateľstva
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

V prípade, že viaceré žiadosti získajú rovnaký celkový počet
bodov Komisia je oprávnená odporučiť na schválenie projekty s
miestom realizácie v južných pobrežných okresoch (Kilifi, Kwale).



Prílohy výzvy 

1. Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie na projekty 
rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky

2. Formulár matice logického rámca projektu

3. Formulár rozpočtu projektu

4. Technická špecifikácia

5. Formulár personálnej matice

6. Vzor Splnomocnenia štatutárneho zástupcu žiadateľa na 
podpis žiadosti

7. Vzor Súhlasu so spracovaním osobných údajov

8. Harmonogram realizácie aktivít projektu



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


