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• Číslo výzvy:  SAMRS/2020/EK/1

• Účel dotácie: Podpora projektov SK organizácií
schválených v rámci rozvojových nástrojov EK
prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania

• Cieľ výzvy: Posilnenie podielu SR v rámci
rozvojovej spolupráce EÚ, zvýšenie participácie
slovenských subjektov na európskej rozvojovej
spolupráci



Zameranie výzvy

• so Strednodobou stratégiou rozvojovej
spolupráce SR 2019-2023

• Zameraním bilaterálnej rozvojovej
spolupráce SR na rok 2020

• EU Gender Action Plan

• Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj



Sektorové priority Strednodobej stratégie 
2019-2023

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 

• Oprávnené miesto realizácie projektu je: 

• Slovenská republika, 

• krajiny EÚ 

• 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). 



Oprávnené aktivity 

• Aktivity musia byť výlučne súčasťou aktivít

EÚ projektu, ktoré sú špecifikované v

príslušnom projektovom dokumente

• (príloha č. 1 žiadosti o dotáciu –
Projektový dokument EÚ projektu).



Finančná alokácia

• Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na 
výzvu je 80 000 EUR

• Maximálna výška požadovanej dotácie ODA je 35 000 EUR

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



Časová oprávnenosť realizácie projektu 

• Minimálna dĺžka realizácie projektu: 12 mesiacov

• Maximálna dĺžka realizácie projektu: 25 mesiacov



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
- min. 50% Relevantnosť



Oprávnenosť žiadateľa 

• Právna forma (Rozpočtová org., príspevková 
org., neziskový sektor/MVO) 

• Splnenie všetkých podmienok výzvy 
(potvrdenie/čestné prehlásenie/text výzvy)

• Podmienka schválenie dotácie – rozhodnutie 
o schválení EÚ projekt



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

V prípade podania viac ako jednej žiadosti v
rámci tejto výzvy, budú všetky žiadosti podané
žiadateľom považované za neoprávnené



4. Prílohy výzvy
1. Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie na 

projekty rozvojovej spolupráce SR
2. Formulár rozpočtu projektu

3. Formulár personálnej matice

-Projektový manažér žiadateľa a partnera musia byť známi už v čase

podania žiadosti o dotáciu

-Ak v čase podania žiadosti nebudú obsadené pozície odb. a exp.

Personálu, je žiadateľ povinný priložiť detailné zadávacie podmienky

na dané pozície.

-Pri podpise zmluvy je žiadateľ povinný doložiť vyplnenú

personálnu maticu minimálne na 50 % konkrétnymi osobami

4. Vzor Splnomocnenia štatutárneho zástupcu

žiadateľa na podpis žiadosti
5. Vzor Súhlasu so spracovaním osobných údajov



11.  Zoznam povinných príloh k žiadosti o dotáciu
Rozsah povinných príloh definuje výzva, v súlade s podmienkami 

poskytnutia dotácie. 

1.Projektový dokument EÚ projektu (full application)

2.Matica logického rámca EÚ projektu

3.Rozpočet projektu SlovakAid a EÚ projektu

4.Personálna matica

5.Životopisy riadiaceho, odb. a exp. personálu

6.Splnomocnenie štatutárneho zástupcu žiadateľa

7.Súhlas so spracovaním osobných údajov

8.Zákonné požiadavky (ďalej rozpísané v žiadosti)



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
http://62.152.229.251/GrantManagement/external/

• Deadline: 09.03.2020

http://62.152.229.251/GrantManagement/external/


Noémi Sárossy
Projektová a finančná manažérka 
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


