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• Číslo výzvy:  SAMRS/2020/D/1

• Účel dotácie: Vysielanie dobrovoľníkov a
expertov- dobrovoľníkov do rozvojových
krajín

• Cieľ výzvy: podpora rozvojových intervencií
SlovakAid v partnerských krajinách v zmysle
aktuálne platnej strednodobej stratégie
rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky



Zameranie výzvy 

• Strednodobá stratégia rozvojovej
spolupráce SR na obdobie 2019-2023

• Zameranie bilaterálnej rozvojovej
spolupráce SR na rok 2020

• EU Gender Action Plan

• Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj



Sektorové priority výzvy

1.Kvalitné vzdelávanie 
2.Dobré zdravie 
3.Dobrá správa vecí verejných 

a budovanie občianskej spoločnosti 
4.Potravinová bezpečnosť 

a poľnohospodárstvo 
5. Infraštruktúra a udržateľné využívanie 

prírodných zdrojov 
6.Podpora tvorby trhového prostredia



Teritoriálne priority výzvy 

• Oprávnené miesto realizácie projektu je: 
• krajiny podľa Strednodobej stratégie 

ODA SR na roky 2019 – 2023

• krajiny zo zoznamu Výboru pre 
rozvojovú pomoc v rámci Organizácie 
pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 
(DAC/OECD). 



Finančná alokácia

• Indikatívna výška finančných prostriedkov: 351 860 EUR

• Maximálna výška požadovanej dotácie:

Dobrovoľník - 1500 EUR/mesiac 

 Expert-dobrovoľník - 1900 EUR/mesiac

 Prvá platba má charakter preddavku, záverečná má 
charakter refundácie. 



Oprávnení účastníci 

• Občan SR
• Od 18 rokov (horná hranica nie je)
• Podmienka mať absolvovanú zdravotnú

prehliadku (akceptujeme aj iných poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti)

• Maximálne 1 predošlé vyslanie cez program
SlovakAid
• SAMRS podporuje max. dve vyslania dobrovoľníka. Dobrovoľník,

ktorý už bol v rámci trvania SlovakAid programu podporený
SAMRS dvakrát a viac, bude neoprávneným účastníkom.



Časová oprávnenosť realizácie projektu 

• Dĺžka dobrovoľníckeho/expertného pobytu

Dobrovoľnícke vyslanie min. 6 max. 12 mesiacov

 Expertné vyslanie min. 1 max. 3 mesiace

• Dĺžka projektu = Dĺžka reálneho D/E vyslania + max.
štyri mesiace (dva mesiace pred vyslaním a dva
mesiace po vyslaní).



Ako predložiť žiadosť?

• jedna žiadosť s prílohami:
 formulár žiadosti o dotáciu
 F projektového dokumentu

(1 alebo viac, samostatný F pre každý projekt)
 F súhlasu so spracovaním osobných údajov 
 povinné prílohy výzvy (ak neboli dodané k inej 

výzve)

Ak boli povinné prílohy dodané k inej výzve, 
písomná informácia  s uvedením  čísla výzvy.  



Hodnotiace kritériá 

1. Relevantnosť (40 bodov)
2. Efektívnosť (30 bodov)
3. Účinnosť (20 bodov)
4. Udržateľnosť (10 bodov)

Maximum – 100 bodov
Odporučenie na schválenie

- min. 75 bodov
- min. 50% Relevantnosť



Oprávnenosť žiadateľa 

• Právna forma (Rozpočtová org., 

príspevková org., neziskový sektor/MVO)

• Splnenie všetkých podmienok výzvy 

(potvrdenie/čestné prehlásenie/text 

výzvy) 



Spolufinancovanie dobrovoľníka

Spolufinancovanie dobrovoľníka:

• Nesprávne: Dobrovoľník ako svoje

spolufinancovanie pošle organizácii na

účet 300 €

• Správne: Dobrovoľník spolufinancuje

časť vybranej položky z vlastných

zdrojov, zvyšnú sumu danej

položky pokrýva ODA



Spolufinancovanie dobrovoľníka
• Príklady: 

– KOF odvody: 200 € z celkovej sumy 1500 €, 
VO preplatí zvyšnú časť položky 1300€ -
ODA 

– KOF poistenie: 100 € z celkovej sumy 200 
€, VO preplatí zvyšnú časť položky 100€ -
ODA 

– KOF NnMP: 300 € z celkovej sumy 11 000 
€, VO prevedie D na účet iba 10 700 €, D 
preukáže KOF v sume 300 € (bloček/fa/PPD 
za nájom, cestovné, stravu, a pod.) 



4. Prílohy výzvy
1. Formulár žiadosti o dotáciu

2. Formulár projektového dokumentu

3. Vzor Splnomocnenia štatutárneho

zástupcu žiadateľa na podpis

žiadosti v prípade, ak bude žiadosť

podpisovať štatutárom poverená

osoba.

4. Vzor Súhlasu so spracovaním

osobných údajov v súvislosti

s realizáciou projektu rozvojovej

spolupráce.

5. Manuál pre vysielanie

dobrovoľníkov a expertov do

rozvojových krajín na rok 2020



Zoznam príloh k žiadosti (formulár žiadosti tvorí prílohu č. 1 výzvy)

1 Vyplnený formulár projektového dokumentu (formulár

projektového dokumentu tvorí prílohu č. 2 výzvy) 

2 Doklad o právnej subjektivite žiadateľa

3 Doklad preukazujúci oprávnenie konať v mene žiadateľa

4 Potvrdenie miestne príslušného správcu dane, že 

žiadateľ nemá daňové nedoplatky (nie staršie ako tri mesiace)

5 Potvrdenia každej zdravotnej poisťovne, že žiadateľ nie 

je dlžníkom na zdravotnom poistení (nie staršie ako 3 mesiace)

6 Potvrdenie sociálnej poisťovne, že žiadateľ nie je 

dlžníkom na sociálnom poistení (nie staršie ako 3 mesiace)

7 Potvrdenie  príslušného inšpektorátu práce, že žiadateľ 

v posledných troch rokoch neporušil zákaz nelegálneho 

zamestnávania podľa osobitného predpisu (nie staršie ako tri 

mesiace).

8 Doklad o registrácii  žiadateľa v registri partnerov 

verejného sektora (nie staršie ako tri mesiace) alebo čestné 

vyhlásenie žiadateľa, že sa na neho povinnosť registrácie v zmysle 

ustanovení zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného 

sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov nevzťahuje. 



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
http://62.152.229.251/GrantManagement/external/ 

• Deadline: 24.02.2020



Noémi Sárossy
Projektová a finančná manažérka 
Kontakt: 
tel. : +421 2 5978 2613
email: noemi.sarossy@slovakaid.sk

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

Ďakujem za pozornosť


