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• Číslo výzvy:  SAMRS/2020/RV/1

• Účel dotácie: Podpora globálneho a 
rozvojového vzdelávania

• Cieľ výzvy: Zlepšenie integrácie, kvality a 
efektívnosti rozvojového vzdelávania a 
systematické zvyšovanie povedomia 
verejnosti o rozvojovej spolupráci a témach 
rozvojového vzdelávania



• Strategický cieľ: zvyšovanie povedomia 
verejnosti o rozvojovej spolupráci, o GRV a 
zvyšovanie schopností obyvateľstva vedieť 
identifikovať príčiny a následky chudoby, 
nerovnosti, neprávosti a klimatických zmien

• GRV reflektuje špecifický cieľ č. 4 Kvalitné 
vzdelávanie Agendy 2030 a podcieľ č. 4.7: 
Vzdelávanie pre udržateľný rozvoj a globálne 
občianstvo



Zameranie výzvy: 

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

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

• s Maastrichtskou deklaráciou globálneho 
vzdelávania

• s EU Gender Action Plan
• s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj



• Dátum zverejnenia výzvy: 27.01.2020 

• Dátum uzatvorenia výzvy: 02.03.2020

• Finančná alokácia na výzvu: 100 000 EUR

• Max. výška ODA: 30 000 EUR  

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



• 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. 

• Oprávnené miesto realizácie:  SR; žiadateľ je však 
oprávnený realizovať časť projektových aktivít i v 
členských štátoch EÚ a v krajinách podľa Strednodobej 
stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019-23; 
prípadne aj v ďalších krajinách zo zoznamu (DAC/OECD)



Sektorové priority:



Sektor : Kvalitné vzdelávanie

Špecifický cieľ: Podpora začleňovania 
rozvojových tém do celoživotného vzdelávania a 
zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojovej 
spolupráci



Žiadateľ je povinný zaradiť do projektovej 
žiadosti aktivity zamerané na systematické 
zvyšovanie povedomia verejnosti o 
rozvojovej spolupráci a GRV, spolu s 
uvedenými ukazovateľmi, a prispieť tak k 
informovanosti verejnosti o národných 
rozvojových programoch. 



Povinná aktivita a ukazovatele sú nasledovné:

Systematické zvyšovanie 

povedomia verejnosti o rozvojovej 

spolupráci a GRV

Počet osôb, ktoré sa zúčastnili 

podujatí a aktivít zameraných na 

zvyšovanie povedomia verejnosti 

o rozvojovej spolupráci a GRV 

Počet osôb, ktoré 

zreportovali lepšiu znalosť o 

rozvojovej spolupráci a GRV

Počet osôb, ktoré zreportovali 

vyššiu podporu pre rozvojovú 

spoluprácu SR a aktivity SlovakAid



Oprávnené aktivity

• Zapájanie inštitúcií do procesu integrácie GRV 
• Budovanie kapacít aktérov v oblasti zavádzania 

tém GRV 
• Začleňovanie tém GRV do celoživotného 

vzdelávacieho systému 
• Podpora inkluzívneho a spravodlivého 

celoživotného vzdelávania pre všetkých
• Budovanie partnerstiev a spolupráce naprieč 

sektormi a inštitúciami



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

• Žiadateľ je povinný vybrať si okrem aktivít zameraných
na systematické zvyšovanie povedomia verejnosti o
rozvojovej spolupráci a GRV minimálne jednu ďalšiu z
oprávnených aktivít zo špecifického

• 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
• Dátum uzatvorenia výzvy: 16.3.2020
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