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VITAJTE
VITAJTE
„Aj keď Slovensko aktuálne
prechádza náročnou treťou
vlnou pandémie, nezabúdame
ani na iné krajiny. Ako sme sa
všetci za tieto dva roky naučili
– nikto nie je v bezpečí, kým nie
sú v bezpečí všetci.“
Slová štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky, pani Ingrid Brockovej, vystihujú presne to,
o čo sme sa v Agentúre pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu snažili
aj v roku 2021 – pod značkou SlovakAid pomáhať s našimi partnermi
v rámci možností Slovenska vo svete aj v sťažených podmienkach
pandémie.
Už v januári a februári sme zverejnili jedenásť výziev na predkladanie
žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce s celkovou alokáciou
viac ako štyri milióny eur, do konca marca 2021 bola otvorená výzva
pre externých odborných hodnotiteľov žiadostí o dotácie. S cieľom
pomôcť pri príprave žiadostí a zefektívniť vzájomnú komunikáciu sme
zorganizovali dva informačné dni pre žiadateľov o dotáciu a následne
inštruktážny seminár pre 21 prijímateľov dotácie na realizáciu
47 projektov rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, schválených
v roku 2021, nasmerovaných do troch programových a trinástich
partnerských krajín slovenskej rozvojovej spolupráce (humanitárne
projekty, spolufinancované Európskou komisiou, projekty na podporu
rozvojového vzdelávania, na rozvoj Ukrajiny, Gruzínska, Moldavska,
Kene, východnej subsaharskej Afriky, západného Balkánu a podporu
podnikateľských partnerstiev). Slovenské zastupiteľské úrady
v pätnástich krajinách zrealizovali aktivity financované zo 79 mikrograntov,
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trinástim krajinám sme poskytli 29 finančných príspevkov.
SAMRS sa zaradila medzi subjekty, ktoré splnili náročné kritériá, prešli
auditom Európskej komisie a z jej poverenia môžu dohliadať na realizáciu
rozvojových projektov financovaných z fondov EÚ. V Moldavsku
budeme na základe v novembri podpísanej dohody realizovať úplne
prvý projekt delegovanej spolupráce EÚ, kde bude agentúra v pozícii
vedúceho partnera. Prvý projekt delegovanej spolupráce z prostriedkov
Nástroja európskeho susedstva je pre SAMRS dôležitým míľnikom
a zároveň výzvou. Som rád, že bude realizovaný práve v Moldavsku,
ktoré je programovou krajinou SlovakAid a v ktorom máme bohaté
skúsenosti s rozvojovou spoluprácou.
Rok 2021 je rovnako míľnikom na ceste vývoja nášho nástroja
poskytnutia vedomostí a skúseností – SSE: Sharing Slovak Expertise,
samostatného nástroja bilaterálnej rozvojovej spolupráce, ktorý zároveň
slúži ako podpora pre ďalšie nástroje definované v Strednodobej stratégii
rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023. Čo všetko sa za desať
rokov udialo, sme spracovali do prehľadu v rámci samostatnej brožúry.
Počas celého roka sme sa snažili informovať o aktivitách a práci
SAMRS našich partnerov nielen na sociálnych sieťach a novej webovej
stránke, ale aj ďalšími cestami. Putovnou výstavou POMOC! Ako
Slováci pomáhajú v zahraničí sme tento rok priniesli svedectvo
o aktivitách našich partnerov vo svete do Trenčína, Banskej Bystrice
a Košíc. V októbri sme ďalšou výstavou s názvom Krajina kešu
prezentovali v Bratislave výsledky jedinečného projektu krajín V4
a EÚ v Keni, financovaného zo zdrojov Núdzového zvereneckého
fondu Európskej únie pre stabilitu a riešenie príčin nelegálnej migrácie
a vysídlených osôb v Afrike. O dobrovoľníctve, rozvojovej spolupráci
a humanitárnej pomoci sme so študentami stredných škôl diskutovali

online v októbri v rámci podujatia Týždeň OSN
na Slovensku.
V SAMRS sme si vedomí toho, že len pokiaľ
budeme zdraví, môžeme plniť našu misiu –
prostredníctvom pomoci iným krajinám pomáhať
Slovensku a tým byť rovnocenným a solidárnym
partnerom vyspelých a demokratických krajín
sveta. Preto náš tím chráni seba a svoje okolie
pred rizikami pandémie jednoznačným áno
očkovaniu – sme 100% zaočkovaný tím.
Ďakujeme všetkým našim projektovým
partnerom za spoluprácu, za otvorenosť
diskutovať a možnosť učiť sa zo vzájomných
skúseností. Máme za sebou náročné mesiace
roku 2021 a s odhodlanosťou stojíme pred
výzvami roku 2022.
Tomáš Bokor, riaditeľ SAMRS
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IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Názov: 			
Sídlo: 			
Kontakt: 			
e-mail: 			
Rezort/zriaďovateľ: 		
Forma hospodárenia:
IČO: 				
Riaditeľ: 			
Počet zamestnancov:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7, 811 04 Bratislava
tel.: +421-2-5978-2601
info@slovakaid.sk, www.slovakaid.sk
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Rozpočtová organizácia napojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MZVEZ SR
31819559
Tomáš Bokor, MSc.
16

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK
DMC 		
EDYN 		
DEL 		
GENE		
GRV		
HN 		
IKT 		
IT 		
MEPU 		
		
MF SR 		
		
MH SR 		
		
MŠVVaŠ SR
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Digital Media Campus
Európska sieť demokracie mládeže
Delegácia EÚ
Global Education Network Europe
Globálne rozvojové vzdelávanie
Hospodárske noviny
Informačno-komunikačné technológie
Informačné technológie
Mobilná urgentná jednotka 			
primárnej zdravotnej starostlivosti
Ministerstvo financií
Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy, 		
výskumu a športu Slovenskej republiky

MVO 		
MZVEZ SR
		
ODA SR 		
		
OECD		
		
		
		
OECD DAC
		
SAMRS		
		
PPP		
		
SR		

Mimovládne organizácie
Ministerstvo zahraničných vecí a 		
európskych záležitostí Slovenskej republiky
Oficiálna rozvojová pomoc Slovenskej
republiky/Official Development Assistance
Organizácia pre hospodársku 		
spoluprácu a rozvoj/
Organisation for Economic
Co-operation and Development
Výbor OECD pre rozvojovú spoluprácu /
OECD Development Assistance Committee
Slovenská agentúra pre medzinárodnú
rozvojovú spoluprácu
Program nových podnikateľských
partnerstiev
Slovenská republika

TSA		
UNDP		
		
		
UNICEF		
		
		
USAID		
		
		
WASH aktivity
		
ZÚ SR		
ZVEZ SR		
		

Ten Senses Africa
Rozvojový program Organizácie 		
spojených národov/United Nations 		
Development Programme
Detský fond Organizácie spojených národov/
United Nations International Children‘s
Emergency Fund
Agentúra Spojených štátov amerických
pre medzinárodný rozvoj/United States
Agency for International Development
Aktivity zamerané na vodu, sanitáciu a
hygienu/ Water, Sanitation and Hygiene
Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky
Zahraničných vecí a európskych 		
záležitostí Slovenskej republiky

© Magna, Ukrajina
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PERSONÁLNE A PROCESNÉ
ZABEZPEČENIE ORGANIZÁCIE
Od 1. januára 2021 do 31. mája 2021 organizáciu riadila Lucia Kišš,
MSc., od 1. júna 2021 do 10. októbra 2021 bola dočasne poverená
vedením Sabina Slimáková, M. A., a od 11. októbra 2021 je novým
riaditeľom SAMRS Tomáš Bokor, MSc. Ku koncu roka 2021 mala
organizácia 16 interných zamestnancov, šesť ďalších zamestnávala
na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vrátane
personálneho zabezpečenia projektu V4 v Keni.
Nevyhnutné služby boli zabezpečené dodávateľským spôsobom:
verejné obstarávanie, BOZP, právne služby, IT podpora, služby SMK
a certifikácia systému manažérstva kvality ISO:9001, pracovná
zdravotná služba, budovanie novej webovej stránky, telekomunikačné
služby a upratovanie.
Zamestnanci SAMRS sa v roku 2021 zúčastňovali externých a online
školení v súvislosti so zmenou zákonov alebo predpisov v oblasti
účtovníctva, daní, personalistiky a miezd, ochrany a bezpečnosti pri práci,
správy registratúry a archívnictva, základnej finančnej kontroly, školenia
profesionálnej asistentky, efektívneho riadenia času a produktivity
práce, ochrany a kybernetických útokov, komunikácie v náročných
situáciách, cestovných príkazov, kurzu prvej pomoci, finančného
mechanizmu SlovakAid projektov a GDPR. Školenia boli realizované
aj prostredníctvom spolupráce s UNDP, ako napr. SAP I., PRINCE2
Foundation, PRINCE2 Agile, Excel pre mierne pokročilých a pokročilých,
Excel práca s dátami. Kontinuálne prebiehali jazykové kurzy ruštiny,
zároveň sa otvoril nový kurz arabčiny.
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SAMRS aj v priebehu roka 2021 pokračovala v internej štandardizácii
procesov SAMRS a prehlbovaní spolupráce so všetkými relevantnými
zložkami MZVEZ SR a kľúčovými partnermi v oblasti rozvojovej
spolupráce a humanitárnej pomoci. V máji sa konal externý online
2. kontrolný audit EN ISO 9001:2015 k nastavenému systému
manažmentu kvality. SAMRS obhájila udelený certifikát a nastavenie
systému manažérstva kvality. Audítorská správa obsahuje tri
odporúčania na zlepšenie v oblasti plánovania a vedenia agentúry,
nebol zistený žiadny zásadný nedostatok. Politikou SAMRS je i naďalej
neustále zlepšovať, zefektívňovať a rozvíjať systém fungovania agentúry
a zjednodušiť podmienky pre projektových partnerov SlovakAid.
V rámci certifikácie EÚ Pillar Assessment dostala agentúra 23. decembra
2020 zo strany Európskej komisie pozitívne hodnotenie vo všetkých
troch doplňujúcich posudzovaných pilieroch. Výsledky auditu potvrdili,
že EK môže zveriť SAMRS úlohy spojené s čerpaním rozpočtu EÚ,
ktorý je určený na rozvojovú spoluprácu prostredníctvom tzv. nepriameho
manažmentu delegovanej spolupráce EÚ. Prvé rokovania s EK a EU DEL
začali ešte na jeseň 2020 v Kišiňove a týkali sa možnej participácie
SAMRS na dvojročnom projekte delegovanej spolupráce EÚ s názvom
Podpora EÚ pre miestne mediálne výstupy v Moldavskej republike
v celkovej sume 998 284,32 eur. O schválení spolupráce na tomto projekte
dostala SAMRS informáciu 12. júna 2021 a následne bola 19. júna
agentúra požiadaná o zaslanie finálnych dokumentov – projektového
zámeru a rozpočtu. Vzájomnú dohodu o realizácii projektu podpísali
24. novembra 2021 v Kišiňove riaditeľ SAMRS Tomáš Bokor a vedúci

Delegácie EÚ v Moldavskej republike Jānis Mažeiks, pričom začiatok
projektu delegovanej spolupráce EÚ bol naplánovaný na 1. marca
2022. Hlavným cieľom projektu je posilniť odborné kapacity lokálnych
médií, zlepšiť ich finančnú udržateľnosť, nezávislosť a profesionalitu
s cieľom zvýšiť kvalitu produkovaného mediálneho obsahu.
V rámci prevencie šírenia ochorenia COVID-19 zabezpečovala agentúra
počas celého roka 2021 svojim zamestnancom všetky odporúčané
ochranné a bezpečnostné opatrenia. SAMRS poskytla ochranné rúška,
dezinfekčné prostriedky, zabezpečila vo vnútorných priestoroch čistič
vzduchu. V priebehu roka bola zamestnancom umožnená kombinácia
výkonu práce v priestoroch agentúry a práce z domu, pričom bol
každému zamestnancovi zabezpečený služobný notebook a všetky
potrebné IT prístupy.
Ako možnosť získať prax v oblasti aktivít SAMRS a zároveň pracovnú
výpomoc zamestnancom poskytla agentúra od 1. júna 2021 na základe
výberového konania trojmesačnú neplatenú stáž dvom stážistkám
v oblasti projektového manažmentu a podpory PR aktivít.

POSLANIE
A STREDNODOBÝ
VÝHĽAD SAMRS
SAMRS je rozpočtová organizácia MZVEZ SR. Jej poslaním
je zabezpečiť realizáciu ODA SR v súlade s programovými a koncepčnými

dokumentami MZVEZ SR a vlády SR, záväznými dokumentami EÚ,
dokumentami OSN, Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj
(OECD), ako aj ostatnými medzinárodnými organizáciami a záväzkami.
Postavenie a pôsobnosť SAMRS určuje § 5 zákona č. 392/2015
o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 281/2019 Z. z.
V zmysle tohto zákona hlavnými činnosťami organizácie sú najmä:
•

•
•
•
•

realizácia rozvojovej spolupráce vrátane humanitárnej pomoci,
verejnej informovanosti, rozvojového vzdelávania a budovania
kapacít prostredníctvom poskytovania dotácií, finančných
príspevkov alebo iných nástrojov na základe rozhodnutia vlády;
spolupráca so subjektmi pôsobiacimi v oblasti rozvojovej
spolupráce v SR aj v zahraničí;
spolupráca s MZVEZ SR pri tvorbe stratégií a iných koncepčných
dokumentov;
monitorovanie a kontrola realizácie rozvojových projektov;
informovanie o aktivitách rozvojovej spolupráce prostredníctvom
webovej stránky.

Realizácia oficiálnej rozvojovej spolupráce SR sa riadi základnými
pravidlami a princípmi zahraničnopolitických priorít Slovenska
a je v súlade s princípmi medzinárodnej rozvojovej politiky, najmä
rozvojovej politiky EÚ a agendou pre trvalo udržateľný rozvoj po roku
2015 (Transformujeme náš svet: Agenda 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj).
SAMRS zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s riadením
a administráciou projektového cyklu v rámci Strednodobej stratégie
oficiálnej rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023 (ďalej len
„Strednodobá stratégia“) a Zamerania dvojstrannej rozvojovej spolupráce
pre príslušný rok (ďalej len „Zameranie“). Ide predovšetkým o prípravu
a vyhlasovanie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie,
hodnotenie predložených žiadostí o poskytnutie dotácie, prípravu
zasadnutí Komisie MZVEZ SR, uzatváranie zmlúv s realizátormi projektov,
7

finančné riadenie a kontrolu projektov a ich monitorovanie.
Úlohou SAMRS je tiež poskytovať podporu všetkým záujemcom
o realizáciu rozvojových projektov z radov mimovládnych organizácií,
podnikateľských subjektov alebo akademických inštitúcií. SAMRS tiež
zabezpečuje komunikáciu hlavných myšlienok a poslania oficiálnej
rozvojovej spolupráce smerom k odbornej i laickej verejnosti formou
rôznych aktivít externej komunikácie. Pri svojej činnosti kladie dôraz
na efektívnosť rozvojovej spolupráce, koherenciu v prospech jej rozvoja,
flexibilnosť poskytovania a hospodárnosť vynakladania finančných
prostriedkov na rozvojovú spoluprácu.
Strednodobá stratégia oficiálnej rozvojovej spolupráce SR na roky
2019 – 2023 definuje teritoriálne a sektorové priority oficiálnej rozvojovej
spolupráce Slovenska.

KONTRAKT
KONTRAKT

ORGANIZÁCIE

Kontrakt medzi MZVEZ SR a SAMRS na rok 2021 (ďalej len „Kontrakt“)
bol uzatvorený 14. decembra 2020, v zmysle uznesenia vlády SR
č. 1370/2002/B1 z 18. decembra 2002 a podľa zákona č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Kontrakt upravuje
vzťahy pri vykonávaní zahraničnej rozvojovej spolupráce v zmysle
zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z. z., zriaďovacej
listiny (Rozhodnutie ministra zahraničných vecí SR č. 57/2006
z 27. decembra 2006) a štatútu SAMRS. Kontrakt je zverejnený
na webovej stránke agentúry.
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BILATERÁLNA OFICIÁLNA ROZVOJOVÁ
SPOLUPRÁCA SR V ROKU 2021
Agentúra realizovala aktivity podľa Zamerania bilaterálnej rozvojovej
spolupráce na rok 2021 schváleného vládou SR 13. januára 2021.
Snahou bolo napĺňanie cieľov udržateľného rozvoja v súlade
so Strednodobou stratégiou a kontinuálne posilňovanie intervencií
v krajinách rozvojovej spolupráce ODA SR, pričom sa SAMRS aktívne
zapájala do riešenia globálnych výziev, ako sú zmena klímy, migračná
kríza či bezpečnosť a aj pandémia COVID-19. Zámerom bola taktiež
podpora udržateľnosti a väčšej viditeľnosti aktivít a značky SlovakAid.
Z nástrojov rozvojovej spolupráce sa využívali dotácie pre slovenské
organizácie, finančné príspevky na humanitárnu pomoc alebo
spoluprácu poskytovanú zahraničným subjektom a finančné príspevky
cez zastupiteľské úrady SR, tzv. mikrogranty, zamerané na podporu
aktivít miestnych organizácií v partnerských krajinách. Okrem spolupráce
s domácimi a zahraničnými organizáciami financovala SAMRS aj aktivity
zamerané na budovanie kapacít, zvyšovanie povedomia verejnosti
o rozvojovej spolupráci a odovzdávanie skúseností a expertízy cez SSE:
Sharing Slovak Expertise – nástroj poskytnutia vedomostí a skúseností.

Dotácie
V priebehu mesiacov január a február 2021 boli na webovej stránke
agentúry zverejnené výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie na humanitárne a rozvojové projekty vrátane výziev na zapojenie
podnikateľského prostredia do rozvojovej spolupráce, spolufinancovanie
projektov EÚ a vysielanie dobrovoľníkov-expertov do rozvojových krajín.

Všetky výzvy boli vyhlásené v súlade s vládou SR schváleným Zameraním
na aktuálny rok a schválené MZVEZ SR. Oprávnenými žiadateľmi boli
subjekty mimovládneho sektora, príspevkové organizácie, rozpočtové
organizácie a v prípade výzvy na podporu nových podnikateľských
partnerstiev aj subjekty podnikateľského sektora.
SAMRS v roku 2021 vyhlásila okrem štandardných výziev aj dve
nové výzvy, a to na podporu rozvojových intervencií na Ukrajine
a odovzdávania skúseností v Gruzínsku. Výzva na Východné partnerstvo
(Ukrajina, Moldavsko a Gruzínsko) a humanitárna výzva pre Ukrajinu
neboli v roku 2021 vyhlásené. Vo všetkých výzvach boli uvedené
prierezové témy, sektorové priority a špecifické ciele vychádzajúce
zo Strednodobej stratégie.
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V priebehu roka 2021 vyhlásila SAMRS
celkom jedenásť výziev na predkladanie
žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej
spolupráce a humanitárnej pomoci.
V tabuľkách nižšie je prehľad všetkých
vyhlásených výziev a podporených
projektov podľa jednotlivých výziev.
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Prehľad výziev na predloženie žiadostí o dotácie v roku 2021

Referenčné
číslo výzvy

Názov výzvy

Dátum
uzavretia
výzvy

Disponibilné
zdroje
v eurách

Výška
schválených
dotácií
v eurách

Počet
Dátum
všetkých/
schválenia
schválených žiadostí minisžiadostí
trom ZVEZ SR

1.

SAMRS/2021/RV/1

Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania

1. 2. 2021

8. 3. 2021

120 000,00

119 801,10

14/4

14. 5. 2021

2.

SAMRS/2021/ZB/1

Podpora odovzdávania skúseností na západnom Balkáne

1. 2. 2021

15. 3. 2021

400 000,00

653 204,80

11/5

17. 6. 2021

3.

SAMRS/2021/GE/1

Podpora odovzdávania skúseností v Gruzínsku

1. 2. 2021

22. 3. 2021

500 000,00

282 038,50

6/3

1. 6. 2021

4.

SAMRS/2021/PPP/1

Podpora nových podnikateľských partnerstiev

1. 2. 2021

15. 3. 2021

500 000,00

199 940,00

14/4

18. 6. 2021

5.

SAMRS/2021/EK/1

Podpora projektov slovenských organizácií schválených v rámci rozvojových
nástrojov Európskej komisie prostredníctvom poskytnutia spolufinancova-nia

1. 2. 2021

15. 3. 2021

80 000,00

46 939,48

3/3

14. 5. 2021

6.

SAMRS/2021/KE/1

Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike

1. 2. 2021

22. 3. 2021

500 000,00

528 603,20

7/3

17. 6. 2021

7.

SAMRS/2021/MD/1

Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike

1. 2. 2021

22. 3. 2021

500 000,00

580 018,00

8/3

18. 6. 2021

8.

SAMRS/2021/SSA/1

Podpora rozvojových intervencií vo východnej subsaharskej Afrike
(Etiópia, Južný Sudán, Keňa, Rwanda, Tanzánia a Uganda)

1. 2. 2021

15. 3. 2021

300 000,00

200 000,00

4/1

9.

Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy
SAMRS/2021/HUM/1 spôsobenej vojnovými konfliktmi a pretrvávajúcou krízou v regiónoch
Stredného a Blízkeho východu (Libanon, Irak, Sýria)

25. 1. 2021

8. 3. 2021

1 000 000,00

999 914,97

8/5

26. 5. 2021

17. 6. 2021

10. SAMRS/2021/UA/1

Podpora rozvojových intervencií na Ukrajine

1. 2. 2021

22. 3. 2021

300 000,00

290 282,00

14/2

31. 5. 2021

11. SAMRS/2021/D/1

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do rozvojových krajín

25. 1. 2021

1. 3. 2021

139 520,00

139 520,00

42/12

14. 4. 2021

SPOLU v eurách

© VŠZaSP sv. Alžbety, n. o., Keňa
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Dátum
zverejnenia
výzvy

4 339 520,00 4 040 262,05

© VŠZaSP sv. Alžbety, n. o., Južný Sudán

© Slovenská katolícka charita, Uganda

© SAVIO, o.z., Keňa

131/45

Prehľad podporených projektov v roku 2021

(okrem projektov z výzvy SAMRS/2021/D/1, ktoré sú ďalej v texte uvedené samostatne)

Referenčné
číslo výzvy

Názov projektu

Meno žiadateľa

Krajina

Schválená
dotácia
v eurách

1.

SAMRS/2021/EK/1/3

Slovenská podpora udržateľnej rozvojovej pomoci prostredníctvom vysielania
európskych expertných dobrovoľníkov do nízkopríjmových krajín západného
Balkánu, Blízkeho východu a Východného partnerstva EÚ

ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc
a rozvoj – Občianske združenie

Slovensko

11 484,18

2.

SAMRS/2021/EK/1/1

Predmetový prístup v globálnom vzdelávaní (sa) pre odborný pedagogický personál

Človek v ohrození, n. o.

Slovensko

23 585,30

3.

SAMRS/2021/EK/1/2

Rozvojové fórum

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela

Slovensko

11 870,00

4.

SAMRS/2021/HUM/1/7

Rehabilitácia dvoch vodných vrtov pre komunitu Hjeira v Sýrii

Nadácia Integra

Sýria

199 916,00

5.

SAMRS/2021/HUM/1/8

WASH intervencia a energeticky udržateľná infraštruktúra pre sýrskych
utečencov a Libanončanov v oblasti Bekaa

ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc
a rozvoj, o. z.

Libanon

199 999,97

6.

SAMRS/2021/HUM/1/1

Zdravotná starostlivosť pre vnútorných utečencov v Sýrii v Aleppe

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety, n. o.

Sýria

199 999,00

7.

SAMRS/2021/HUM/1/5

Zmiernenie ekonomickej a environmentálnej krízy podporou trhového prostredia,
odbornej kvalifikácie a budovaním kanalizačnej infraštruktúry v Tripolise

Človek v ohrození, n. o.

Libanon

200 000,00

8.

SAMRS/2021/HUM/1/2

Zabezpečenie pitnej vody pre obce Bersavy a Birstek

Slovenská katolícka charita

Irak

200 000,00

9.

SAMRS/2021/RV/1/11

Globálne rozvojové vzdelávanie pre novinárov a verejnosť

Človek v ohrození, n. o.

Slovensko

29 966,00

Rada mládeže Slovenska

Slovensko

29 928,60

10. SAMRS/2021/RV/1/10

Porozumieť rozmanitosti: Podpora angažovanosti mládeže a osvety rozvojovej
spolupráce medzi širokou verejnosťou na Slovensku

11. SAMRS/2021/RV/1/15

Eduhra: Dievčatá vs. chudoba

12. SAMRS/2021/RV/1/5

Pomoc včera a dnes

13. SAMRS/2021/UA/1/5

Zdravá voda pre Rivne

14. SAMRS/2021/UA/1/12

Podpora rozvoja komunít v rámci decentralizačnej reformy v Luhansku posilnením
a prepojením so samosprávami a realizáciou kolektívneho WASH projektu

15. SAMRS/2021/MD/1/8

Zlepšenie kvality života obyvateľov mesta Rezina: zabezpečenie prístupu k
systému kanalizácie

Impact Games

Slovensko

29 916,00

Slovenská nadácia pre UNICEF

Slovensko

29 990,00

Asociácia vodárenských spoločností

Ukrajina

199 373,00

Človek v ohrození, n. o.

Ukrajina

90 909,00

Moldavsko

198 200,00

Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok
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Prehľad podporených projektov v roku 2021
Referenčné
číslo výzvy

Názov projektu

Meno žiadateľa

Krajina

Schválená
dotácia
v eurách

Človek v ohrození, n. o.

Moldavsko

181 818,00

Slovenská katolícka charita

Moldavsko

200 000,00

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Gruzínsko

86 217,50

16. SAMRS/2021/MD/1/6

Budovanie dobrej správy vecí verejných prostredníctvom podpory
transparentnosti, digitalizácie a sociálnej inklúzie na juhu Moldavska

17. SAMRS/2021/MD/1/2

Budovanie funkčného a udržateľného systému odpadového hospodárstva v obci
Criuleni

18. SAMRS/2021/GE/1/5

Budovanie inkluzívneho prostredia pre deti

19. SAMRS/2021/GE/1/2

Rozvoj komunít pozdĺž administratívnej hraničnej línie oddeľujúcej región
Cchinvali od zvyšku Gruzínska s dôrazom na miestnu samosprávu a rozvoj

MESA10

Gruzínsko

99 758,00

20. SAMRS/2021/GE/1/1

Podporované zamestnávanie a optimalizácia služieb v politike práce v
Gruzínsku

TENENET

Gruzínsko

96 063,00

21. SAMRS/2021/KE/1/1

Rozšírenie kapacity základnej školy Philip Neri na strednú školu – fáza 3

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety

Keňa

200 000,00

22. SAMRS/2021/KE/1/5

Zavedenie výroby a využitia slovenského pľúcneho ventilátora Q-vent pre „bridging“
terapiu pacientov s COVID-19 a jednoduché lekárske zákroky

Prírodovedecká fakulta Univerzity
Komenského Bratislava

Keňa

128 603,20

23. SAMRS/2021/KE/1/2

Kvalitná zdravotná starostlivosť s dôrazom na matky a deti v oblasti Masol

Dvojfarebný svet, o. z.

Keňa

200 000,00

24. SAMRS/2021/ZB/1/1

Uplift Západný Balkán – rozšírenie startupového akcelerátora smerom k
zvýšeniu investícií pre podnikateľov v regióne

Slovenská organizácia pre výskumné
a vývojové aktivity, o. z.

Albánsko,
Severné
Macedónsko,
Kosovo*1

135 490,00

25. SAMRS/2021/ZB/1/5

Podpora dosiahnutia hygienických štandardov EÚ a zapojenia žien včelárok pri
spracovaní včelích produktov vo Vojvodine

Národné poľnohospodárske a potravinárske
centrum

Srbsko

133 512,80

26. SAMRS/2021/ZB/1/8

Budovanie efektívne fungujúcich orgánov štátnej správy pre kontrolu služieb
pracovného lekárstva v Srbsku a Severnom Macedónsku

Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok

Srbsko,
Severné
Macedónsko

188 450,00

27. SAMRS/2021/ZB/1/6

Podpora lokálnej demokracie a transparentnosti v Kosove*

Transparency International Slovensko

Kosovo*

95 754,00

28. SAMRS/2021/ZB/1/2

Národný konvent o EÚ v Albánsku

Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti
pre zahraničnú politiku, n. o.

Albánsko

99 998,00

29. SAMRS/2021/SSA/1/1

Podpora potravinovej sebestačnosti a prístupu k pitnej vode v kraji Cuibet

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce
Južný Sudán
sv. Alžbety

200 000,00

* V celom dokumente – Výročná správa SAMRS 2021, týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho
dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.
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Prehľad podporených projektov v roku 2021
Referenčné
číslo výzvy

Názov projektu

Meno žiadateľa

Krajina

Schválená
dotácia
v eurách

Direct Impact, s. r. o.

Gruzínsko/
Moldavsko

9 940,00

30. SAMRS/2021/PPP/1/9

ITAPA vo Východnom partnerstve

31. SAMRS/2021/PPP/1/11

Zvýšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti mimo zdravotných stredísk
pomocou medicínskeho riešenia Scase

S-Case, s. r. o.

Albánsko/
Moldavsko

170 000,00

32. SAMRS/2021/PPP/1/6

Vytvorenie štúdie uskutočniteľnosti projektu uvedenia do praxe nového
bezpečnostného prvku cestnej premávky – mobilnej krycej steny
mimoriadnych udalostí v Gruzínsku

Endrius, s. r. o.

Gruzínsko

10 000,00

33. SAMRS/2021/PPP/1/13

Štúdia uskutočniteľnosti – Vytvorenie zberného miesta plastového odpadu v
Nigérii

DUKATY property, s. r. o.

Nigéria

10 000,00

SPOLU v eurách

© VŠZaSP sv. Alžbety, n. o., Keňa

3 900 741,55

© VŠZaSP sv. Alžbety, n. o., Južný Sudán
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Program vysielania dobrovoľníkov a expertov
do rozvojových krajín
Vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do rozvojových krajín
v rámci rozvojovej spolupráce už dlhodobo podporuje dosahovanie
cieľov ODA SR v programových a partnerských krajinách rozvojovej
spolupráce SR, vytvára dlhodobé partnerstvá medzi organizáciami
a komunitami, pripravuje odborníkov pre rozvojovú spoluprácu a taktiež
zvyšuje verejné povedomie o rozvojových témach a význame rozvojovej
spolupráce.
Dobrovoľníci sa sústreďujú na potreby miestneho obyvateľstva. Príkladom
sú vzdelávacie aktivity miestnych detí a mládeže, zabezpečovanie
zdravotnej alebo materiálnej pomoci pre najchudobnejšie vrstvy miestnej
komunity, starostlivosť o HIV pozitívne deti a siroty alebo poskytovanie
tréningových a praktických kurzov pre mládež s cieľom zvýšiť ich šance
uspieť na trhu práce.
Okrem samotnej pomoci v partnerských krajinách dokáže osobná
skúsenosť s dobrovoľníctvom efektívne búrať stereotypy. Dobrovoľníci
zažijú odlišný spôsob života, rozšíria si obzory a možno zmenia svetonázor
k tolerantnejšiemu, prospievajúcemu k vzájomnej solidarite. Samotní
dobrovoľníci získavajú vedomosti o krajine, jej kultúre, jazykové znalosti,
nové praktické zručnosti, odborné a medzikultúrne znalosti a skúsenosti
v rozvojovom sektore, ktoré nie je možné získať prácou v SR.
Celková alokácia na výzvu na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
na vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov bola schválená
v roku 2021 vo výške 139 520 €. Na základe odporúčania hodnotiacej
komisie MZVEZ SR schválil minister ZVEZ SR 12 žiadostí (z celkovo
prijatých 42 žiadostí o poskytnutie dotácie) od piatich prijímateľov,
pôvodne v siedmich rôznych krajinách. V súlade s novozavedeným
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konceptom tzv. listiny rezervných žiadostí boli na túto zaradené dve
žiadosti (pozri tabuľku).
Vzhľadom na bezpečnostnú a epidemiologickú situáciu v súvislosti
s pandémiou nového koronavírusu vyhlásila agentúra v samostatnom
usmernení podmienku, že vyslanie dobrovoľníka do rozvojovej krajiny,
vzhľadom na nepredvídateľnú situáciu a veľkú zraniteľnosť vyslaných
osôb v prijímateľských krajinách, je podmienené odporučením vyslania
zastupiteľským úradom SR, pod ktorého pôsobnosť spadá krajina
vyslania dobrovoľníka alebo experta-dobrovoľníka. Táto podmienka
bola ku koncu mája zrušená, avšak naďalej boli vyslania konzultované
s príslušným ZÚ SR v prijímateľskej krajine.
Z celkového počtu dvanásť schválených žiadostí boli ku koncu
augusta podpísané zmluvy s prijímateľmi k jedenástim projektom.
Z dôvodu neobsadenia dobrovoľníckej pozície odstúpil jeden prijímateľ
od schválenej dotácie, preto bol oslovený žiadateľ v poradí prvej žiadosti
z listiny rezervných žiadostí (vzhľadom na výšku požadovanej dotácie
tým došlo k navýšeniu celkovej výšky prostriedkov schválených projektov
o 800 €).
V roku 2021 pokračovalo aj podpisovanie dodatkov v zmysle Usmernenia
SAMRS pre prijímateľov dotácie z výzvy na vysielanie dobrovoľníkov
a expertov-dobrovoľníkov z roku 2020. Ku koncu roka 2021 tak boli
podpísané dodatky k trinástim projektom z celkového počtu 18,
ktoré sa budú realizovať v roku 2022. V súvislosti s neudeľovaním víz
do niektorých prijímateľských krajín využili dvaja prijímatelia dotácie
možnosť zmeny krajiny vyslania.

Prehľad projektov na vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov v roku 2021
VYSOKÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNÍCTVA
A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, N.O.

DVOJFAREBNÝ
SVET, O.Z

ČLOVEK
V OHROZENÍ, N.O.

Prijímateľské krajiny:
Keňa (1), Rwanda (1), Uganda (1)

Prijímateľské krajiny:
Kambodža (1)

Prijímateľské krajiny:
Keňa (1), Libanon (2), Bosna
a Hercegovina (1)

45 800,00 €

13 000,00 €

38 550,00 €

18 710,00 €

ERKO – HNUTIE
KRESŤANSKÝCH
SPOLOČENSTIEV DETÍ

VYSOKÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNÍCTVA
A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, N.O.

DVOJFAREBNÝ
SVET, O. Z.

SPOLU

Prijímateľské krajiny:
Keňa (1), Uganda (1)

Prijímateľské krajiny:
Keňa (1)

Prijímateľské krajiny:
Kambodža (1)

ADRA – ADVENTISTICKÁ
AGENTÚRA PRE POMOC
A ROZVOJ – OBČIANSKE
ZDRUŽENIE
Prijímateľské krajiny:
Srbsko (2)

12
139 520,00 €
x

2
18 800 €
x

23 460,00 €

9 800,00 €

Prehľad schválených projektov

9 000,00 €

Prehľad projektov na listine rezervných žiadostí
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Počet dobrovoľníkov / prijímateľské krajiny v roku 2021 (v %)
Srbsko
17%

Keňa 25%

Libanon 17%
Rwanda 8%
Uganda 17%

Bosna a Hercegovina
8%
Kambodža 8%

Finančné príspevky
Poskytovanie finančných príspevkov na základe rozhodnutia ministra
ZVEZ SR patrí medzi flexibilné nástroje rozvojovej spolupráce SR.
Finančné príspevky boli poskytnuté na akútnu humanitárnu pomoc,
bilaterálnu a multilaterálnu spoluprácu. V roku 2021 bolo poskytnutých
29 finančných príspevkov vo výške 1 548 758 €.
Poskytnuté finančné príspevky podľa vyplatenej
sumy v prijímateľských krajinách v roku 2021 (v %)
Neurčené
21%

Bielorusko 18%
Moldavsko 1%

Severné
Macedónsko 1%

Srbsko 2%

Irán 1%

Albánsko 3%

Gruzínsko 8%

Etiópia 1%

Ukrajina 2%
Libanon 1%
Keňa 41%
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Spolu pre Etiópiu

Prehľad poskytnutých finančných príspevkov za rok 2021
Výška vyplateného
finančného
príspevku v eurách

Krajina

Podpora nezávislých žurnalistov v Bielorusku

20 000,00

Bielorusko

Podpora nezávislých novín Narodnaja voľa

20 000,00

Bielorusko

Finančná podpora rodín zadržaných a súdených osôb v Bielorusku

50 000,00

Bielorusko

Monitoring sociálnych médií v Moldavsku – prezidentské voľby 2020

12 198,00

Moldavsko

Finančný príspevok: Zabezpečenie COVID-testov pre Národný ústav verejného zdravia

30 000,00

Srbsko

Finančný príspevok na realizáciu projektu SlovakAid Fellowship Program for Change Leaders (1. platba)

58 225,00

Bielorusko

Podpora vydávania článkov o aktuálnej situácii v Bielorusku

1 920,00

Bielorusko

Účel finančného príspevku

Finančný príspevok pre Ústrednú univerzitnú nemocnicu Matky Terezy v Tirane na boj s pandémiou COVID-19

30 000,00,

Albánsko

Metodika monitoringu sociálnych médií

8 560,00

Moldavsko

Poskytnutie finančného príspevku na podporu humanitárneho projektu v rámci iniciatívy Spolu pre Etiópiu

5 000,00

Etiópia

Poskytnutie finančného príspevku na podporu humanitárneho projektu
Zabezpečenie okamžitých potrieb a psychosociálnej podpory ľudom postihnutých konfliktom v regióne Tigraj, Tearfund, Etiópia (iniciatíva Spolu pre Etiópiu)

5 000,00

Etiópia

Podpora dvoch humanitárnych projektov: 1. naliehavá humanitárna reakcia pre ľudí postihnutých vojnou v Mekelle a štyroch okolitých obciach, 2. zabezpečenie nevyhnutnej potravinovej pomoci a iných základných potrieb pre vnútorných presídlencov prebývajúcich v Mekelle a okolí (Spolu pre Etiópiu)

10 000,00

Etiópia

Poskytnutie finančného príspevku na podporu rozvojových aktivít mimovládnej organizácie MEHHRO v Afganistane

5 000,00

Afganistan

Poskytnutie finančného príspevku na podporu Platformy na vyvodenie zodpovednosti za páchanie násilností v Bielorusku (IAPB)

50 000,00

Bielorusko

Finančný príspevok pre Spoločné programovanie v Keni v zmysle zmluvy a prvého dodatku k zmluve (3. platba)

625 000,00

Keňa

Finančný príspevok na podporu humanitárnych a rehabilitačných aktivít organizácie pre ľudí v núdzi v Libanone

10 000,00

Libanon

Finančný príspevok na podporu humanitárnych aktivít a projektov organizácie zameraných na sociálnu a ekonomickú integráciu

10 000,00

Libanon

Poskytnutie finančného príspevku na úhradu miezd lekárov a obslužného personálu resuscitačno-zdravotníckeho modulu, zriadeného v rámci SlovakAid na vstupno-výstupnom bode v Stanici Luhanskej a na nákup potrebných liečiv a zdravotníckych pomôcok

30 000,00

Ukrajina

Príspevok na realizáciu projektu OBSE: Enhancing policies and strengthening the capacities, transparency and accountability of the Public Procurement System in Albania

20 000,00

Albánsko

Realizácia projektu SlovakAid Fellowship Program for Change Leaders (2. platba)

54 025,00

Bielorusko

Podpora medzinárodnej volebnej pozorovateľskej misie počas komunálnych volieb v Gruzínsku (2. 10. 2021)

120 000,00

Gruzínsko

Podpora projektu Detské ihrisko Caritas

10 000,00

Bielorusko

Podpora projektu Green monitor – Environmental consciousness, greenpolicies, transparency and accountability of elected decisionmakers

14 330,00

S. Macedónsko

Zlepšenie podmienok zdravotnej starostlivosti pre deti afganských utečencov v Iráne

10 000,00

Irán

Podpora projektu Zdravý národ

9 500,00

Bielorusko

Realizácia projektu Podpora zdravotníckych pracovníkov v krízových situáciách

10 000,00

Bielorusko

Finančný príspevok na rok 2021 pre Ženevské centrum pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl (DCAF)

10 000,00

-

Finančný príspevok na rok 2021 pre Medzinárodný poradný tím pre bezpečnostný sektor Ženevského centra pre demokratickú kontrolu ozbrojených síl (DCAF/ISSAT)

10 000,00

-

Podpora projektov organizácie OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project)

300 000,00

-

SPOLU

1 548 758,00
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79

Mikrogranty

Mikrogranty predstavujú operatívnu
a efektívnu formu rozvojovej spolupráce
Realizovaných
SR
a sú realizované cez sieť slovenských
mikrograntov
zastupiteľských úradov. Mikrogranty
z 15 krajín
sú poskytované mimovládnym
organizáciám, neziskovým organizáciám,
621 765,66 €
občianskym združeniam, miestnym
úradom, školským a zdravotníckym
inštitúciám registrovaným v krajine pôsobnosti ZÚ SR; na obdobie
od šiestich do dvanástich mesiacov od dátumu podpísania zmluvy.
Maximálna výška na poskytnutie mikrograntu je 10 000,00 €. Výška
rozpočtu pre jednotlivé partnerské krajiny sa odvíjala od teritoriálnych
priorít Strednodobej stratégie a skúseností z čerpania mikrograntov.
Mikrogranty 2021 bolo možné implementovať v šiestich sektoroch,
ktoré reflektujú vybrané ciele udržateľného rozvoja, a tiež v rámci dvoch
prierezových tém: kvalitné vzdelávanie, dobré zdravie, dobrá správa vecí
verejných a budovanie občianskej spoločnosti, potravinová bezpečnosť
a poľnohospodárstvo, infraštruktúra a udržateľné využívanie prírodných
zdrojov, podpora tvorby trhového prostredia; prierezové témy: životné
prostredie a zmena klímy; rovnosť príležitostí. ZÚ SR mali možnosť
realizovať aj mikrogranty, ktoré boli zamerané na boj proti pandémii
COVID-19, ale napríklad aj na podporu slobody médií.
V roku 2021 bolo schválených spolu 79 mikrograntov v celkovej
hodnote 621 765,66 € s realizáciou v pätnástich krajinách.
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Krajina

Počet schválených mikrograntov

Rozpočet
v eurách

Albánsko

3

29 994,70

Čierna Hora

5

29 970,00

Kosovo

5

49 800,00

Moldavsko

11

108 328,00

Keňa

12

100 000,00

Gruzínsko

10

97 310,00

Etiópia

2

20 000,00

Bosna a Hercegovina

7

39 999,98

Severné Macedónsko

4

39 684,00

Brazília

1

4 979,13

Ukrajina

13

57 001,63

Libanon

2

14 421,00

Uzbekistan

1

9 700,00

Irak

2

15 577,22

Indonézia

1

5 000,00

SPOLU

79

621 765,66

Poskytnuté finančné príspevky podľa vyplatenej sumy
v prijímateľských krajinách v roku 2021 (v %)

Albánsko 4%
Bosna a Hercegovina 6%
Gruzínsko 14%
Keňa 14%
Severné Macedonsko 6%
Moldavsko 16%
Palestína 1%
Kosovo 7%
Ukrajina 8%
Moldavsko 15%
Etiópia 3%
Uzbekistan 1%
Irak 2%
Indonézia 1%
Libanon 2%
Brazília 1%

© Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., Keňa
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Nástroj poskytnutia vedomostí a skúseností
– „Sharing Slovak Expertise“ (SSE)

Druhá študijná návšteva z Bosny a Hercegoviny bola zameraná
na odovzdávanie slovenských skúseností v oblasti azylovej, migračnej
a integračnej politiky štátu. Delegácia navštívila aj niekoľko
špecializovaných zariadení Ministerstva vnútra SR a Migračného úradu
SR na juhu a východe Slovenskej republiky. V septembri 2021 bolo
podpísané Memorandum o spolupráci v oblasti migrácie a azylu medzi
Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou.
V novembri 2021 sa uskutočnilo vyslanie odborníkov advokátskej
kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA do Uzbekistanu s cieľom poskytnúť
vedomosti a slovenské skúsenosti z oblasti zaškoľovania sudcov
Medzinárodného arbitrážneho súdu Uzbeckej republiky. Počas
konferencie bolo podpísané Memorandum o spolupráci.

Pretrvávajúca pandémia koronavírusu v roku 2021 opäť poznačila
možnosti realizácie projektov SSE, ktorých ťažisko spočíva v poskytovaní
a zdieľaní slovenských vedomostí a skúseností pri študijných návštevách,
stážach, vyslaniach a odborných podujatiach.
Z toho dôvodu boli v roku 2021 zrealizované len štyri projekty – dve
študijné návštevy v prvom polroku a dve vyslania odborníkov na konci
roka. Od spustenia programu CETIR v roku 2011 a po zmene názvu na
SSE v januári 2019 bolo do 31. decembra 2021 realizovaných celkovo
195 projektov poskytovania vedomostí a skúseností.
V júni 2021 sa uskutočnili obe uvedené študijné návštevy. Prvá bola
návšteva študentov zo Srbska a Gruzínska na konferencii GLOBSEC
2021 Bratislava Forum, ktorá nadväzovala na schválený projekt z roku
2020. Okrem štyroch fyzických vstupov (dvoch gruzínskych a dvoch
srbských študentov) na konferencii poskytol GLOBSEC aj štyri vstupenky
pre virtuálnu participáciu cez online platformu. Obsahom návštevy bolo
odovzdávanie skúseností z tematických oblastí globálnej bezpečnosti,
udržateľnosti, budúcnosti Európy a ekonomicko-politických otázok
postpandemickej doby.
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Posledný schválený projekt nadviazal na študijnú návštevu z Bosny
a Hercegoviny z júna 2021. V rámci tohto projektu sme podporili tri vyslania
odborníkov z Ministerstva vnútra SR do Bosny a Hercegoviny s cieľom
poskytnutia expertízy a výmeny skúseností, podporujúcich vytváranie
bezpečných a stabilných podmienok pre migrantov a pracovníkov
v oblasti azylu. Odborníci navštívili počas vyslaní rôzne sociálne inštitúcie
a viaceré dočasné zariadenia pre migrantov. Z celkového rozpočtu SSE
na rok 2021 vo výške 80 000 € bolo zrealizované čerpanie v objeme
19 461,84 € (24,33 %).

© Globsec, Bratislava

ALOKÁCIA SSE NA ROK 2021

80 000,00 €

Prehľad schválených aktivít SSE
a ich realizácie za rok 2021

SPOLU ČERPANIE K 31.12.2021*

SRBSKO/
GRUZÍNSKO

BOSNA A
HERCEGOVINA

UZBEKISTAN

Študenti Fakulty
politických vied
z Belehradu na GLOBSEC
2021 – Projekt 1
+ Projekt 6/2020
(5 171 €)

Ruka pomoci (študijná
návšteva delegácie Bosny
a Hercegoviny k téme
migrácie)

Projekt zaškoľovania
sudcov Medzinárodného
arbitrážneho súdu
Uzbeckej republiky

19 461,84 €

BOSNA A
HERCEGOVINA
Vyslanie expertov
Migračného úradu MV SR
do Bosny a Hercegoviny

študijná návšteva
6. - 12.6.2021

vyslanie odborníkov
14. - 18.6.2021

vyslanie odborníkov
1: 17. - 19.10.2021
2: 2. - 5.11.2021
3: 8. - 11.11.2021

4 účastníci

5 účastníkov

4 účastníci

12 účastníkov

7 171€

11 680€

7 344€

9 600€

2 738,80*

6 435,16*

7 110,00*

3 177,88*

študijná návšteva
14. - 18.6.2021

*Reálne čerpanie v eurách (k 31.12.2021)
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PROCESNÝ MANAŽMENT
ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE V ROKU 2021
Núdzový stav vyhlásený vládou SR ešte 16. marca 2020 v súvislosti
so šíriacou sa pandémiou koronavírusu bol zrušený uznesením vlády
SR až s účinnosťou od 15. mája 2021. Prísnejšie opatrenia rôzneho
charakteru boli priebežne prijímané aj v programových a projektových
krajinách rozvojovej spolupráce SR, čo malo negatívny vplyv
aj na implementáciu projektov SlovakAid. Preto všetky aktivity
pre žiadateľov o poskytnutie dotácie a prijímateľov dotácie realizovala
agentúra v prvom polroku 2021 v online priestore, v súlade s vydanými
metodickými usmerneniami, ktorých účelom bolo stanovenie pravidiel
a postupov pri žiadaní, schvaľovaní a použití dotácie, vrátane určenia
spôsobu vyúčtovania dotknutých projektov.

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu
Všetky povinné prílohy výziev a formuláre výziev boli aktualizované
v spolupráci so SMOP/ORPO MZVEZ SR a príslušnými ZÚ SR. Výzvy boli
vyhlásené v súlade so Zameraním schváleným vládou SR. SAMRS podľa
vládou SR schváleného Zamerania okrem klasických/štandardných
výziev vyhlásila dve nové výzvy, a to na podporu rozvojových intervencií
na Ukrajine a odovzdávania skúseností v Gruzínsku. Výzva na Východné
partnerstvo (Ukrajina, Moldavsko a Gruzínsko) a humanitárna výzva
na Ukrajinu neboli v roku 2021 vyhlásené.
Vo všetkých výzvach vyhlásených v roku 2021 boli uvedené prierezové
témy, sektorové priority a špecifické ciele vychádzajúce zo Strednodobej
stratégie. Ku každému špecifickému cieľu boli definované oprávnené
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aktivity a k nim prislúchajúce ukazovatele. Predmetné výsledkové
ukazovatele boli špecifikované v súlade so sektorovými prioritami
ODA SR a v súlade so šiestimi národnými prioritami, resp. hlavnými
oblasťami implementácie Agendy 2030.

Do výziev SAMRS zaviedla novú podmienku oprávnenosti z hľadiska
súladu s prierezovými témami – Rovnosť príležitostí a Ochrana
životného prostredia. SAMRS vypracovala formulár kontrolného
zoznamu podmienok súladu žiadosti o poskytnutie dotácie s princípmi
prierezových tém a integráciou prierezových tém do oprávnených
projektových aktivít uvedených v žiadosti o poskytnutie dotácie. Zoznam
bol súčasťou príloh žiadosti o poskytnutie dotácie. Pre žiadateľov
a prijímateľov dotácií na projekty rozvojovej spolupráce SR financované
v roku 2021 agentúra vypracovala a zverejnila na svojej webovej
stránke metodické usmernenie pre projekty rozvojovej spolupráce
a humanitárnej pomoci SR k prierezovým témam.
Vzhľadom na stále nepredvídateľnú situáciu ohľadom pandémie nového
koronavírusu, ktorá sa týkala schválených projektov z rokov 2020 a 2021
na vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov, vypracovala
agentúra vzor čestného vyhlásenia, ktorého predmetom je ochrana
zdravia pri vzniku nepriaznivej situácie, ktorá ohrozuje bezpečnosť
a zdravie dobrovoľníka alebo experta-dobrovoľníka v partnerskej krajine.
V nadväznosti na spoluprácu s Platformou rozvojových organizácií –
Ambrela a následne s externou právnickou firmou boli aktualizované
všetky vzory zmlúv o poskytnutí dotácie, a to najmä pridaním nového
článku o pravidlách čerpania kapitálových výdavkov do vzoru zmluvy.
Vo februári realizovala agentúra dva online informačné semináre pre
žiadateľov o dotáciu v roku 2021. Projektoví a finanční manažéri SAMRS
poskytli účastníkom odborné a praktické informácie prostredníctvom
prezentácií a diskusií k jednotlivým výzvam. V rámci obdobia trvania
výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie boli príslušnými
zamestnancami SAMRS poskytnuté žiadateľom odborné konzultácie
a poradenstvo s cieľom skvalitniť prípravu vypracovania žiadosti
o poskytnutie dotácie.

Predkladanie a hodnotenie žiadostí o dotáciu
Všetky žiadosti predložené v rámci jednotlivých výziev boli hodnotené
v súlade s kvalitatívnymi kritériami OECD DAC a so Štatútom Komisie
MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie
na rozvojovú spoluprácu a pre vyhodnocovanie ponúk na zadanie
zákazky na rozvojovú spoluprácu externými odbornými hodnotiteľmi
a príslušnou Komisiou MZVEZ SR pre hodnotenie žiadostí o dotácie
(uskutočnilo sa celkom sedem zasadnutí).
S cieľom optimalizovať kvalitatívne externé hodnotenie žiadostí
o dotáciu SAMRS bola do konca marca otvorená výzva pre externých
odborných hodnotiteľov. V rámci nej bolo predložených 18 nových
žiadostí o zaradenie do zoznamu externých odborných hodnotiteľov
do ISO databázy. V rámci transparentnosti bol stanovený nový systém
ich výberu prostredníctvom trojčlennej komisie SAMRS. Jednou
z podmienok zapojenia do hodnotiaceho procesu bola povinná online účasť
externých odborných hodnotiteľov na online školeniach organizovaných
SAMRS. Školenia pre externých odborných hodnotiteľov organizovala
SAMRS v troch termínoch, a to v závislosti od termínu ukončenia
jednotlivých výziev. Všetci externí odborní hodnotitelia podpisovali
so SAMRS príkaznú zmluvu, čestné vyhlásenie o mlčanlivosti a deklaráciu,
že nie sú v konflikte záujmov. Zoznam externých odborných hodnotiteľov,
ktorí boli zapojení do hodnotiaceho procesu žiadostí výziev 2021, je
zverejnený na webovej stránke SAMRS.
Agentúra zároveň zorganizovala viacero online školení a seminárov
pre prijímateľov dotácií – v marci školenie pre prijímateľov dotácie
na projekty, v ktorých boli schválené kapitálové výdavky o pravidlách
čerpania kapitálových výdavkov v projektoch rozvojovej spolupráce
a humanitárnej pomoci; v septembri zasa inštruktážny seminár
pre prijímateľov dotácií na tému Manažment schválených projektov
výziev SAMRS/2021.
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V októbri sa uskutočnili dve online školenia na tému Integrácia
prierezových tém do nástrojov rozvojovej spolupráce a humanitárnej
pomoci Slovenskej republiky, ktoré organizovalo MZVEZ SR a SAMRS
v spolupráci s UNDP. Školenia nadväzovali na vydanie dvoch príručiek
UNDP pre integrovanie prierezových tém do nástrojov rozvojovej
spolupráce a humanitárnej pomoci SR (príručka Rodová rovnosť
v projektoch rozvojovej spolupráce a Príručka pre integrovanie
prierezovej témy životného prostredia a zmeny klímy do nástrojov
rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky). Lektorkami boli autorky
príručiek Oľga Pietruchová (rodová rovnosť) a Henrieta Martoňáková
(životné prostredie a zmena klímy).
Prezentácie zo všetkých seminárov a školení boli zverejnené na webovej
stránke agentúry, rovnako ako odpovede na otázky z diskusií.

Monitoring projektov

vozidlá na zvoz odpadu vhodné do vysokohorského terénu); pozdvihla
životný štandard miestnej populácie v regióne Rača Lečchumi
a Kvemo Svaneti a pomohla miestnemu obyvateľstvu lepšie sa vyrovnať
s hospodárskymi dôsledkami pandémie COVID-19 prostredníctvom
materiálnej a technickej podpory pre malé a stredné podniky a sociálne
zraniteľné rodiny (napr. skvalitnenie pobytu v dennom centre deťom
s ťažkým zdravotným postihnutím; nákup laboratórneho zariadenia
na testovanie kvality vína, čo regionálnemu laboratóriu uľahčí certifikáciu
produkcie miestnych vinárov).
V rámci ďalšej cesty štátnej tajomníčky MZVEZ SR sa uskutočnil
monitoring projektov a mikrograntov oficiálnej rozvojovej spolupráce
SR v Kišiňove a v Autonómnej oblasti Gagauzsko. Išlo o rôzne projekty,
v rámci ktorých boli podporené napríklad laboratórium Akadémie
kybernetickej bezpečnosti na pôde Moldavskej technickej univerzity,
mládežnícke centrum Youth of Gagauzia v Komrate a klientske centrum
v Ceadir-Lunge, zdieľaná kuchyňa agropotravinárskeho inkubátora
v Riscove či detské sociálne a rehabilitačné centrum pre týrané,
hendikepované a mentálne postihnuté deti v Ceadir-Lunge.

Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie COVID-19 sa v prvom
polroku neuskutočnila žiadna monitorovacia cesta, v druhom polroku
sa uskutočnili dve monitorovacie cesty projektov SlovakAid,
realizovaných v programových krajinách ODA SR – v Gruzínsku
a v Moldavskej republike.
V októbri sa v rámci zahraničnej pracovnej cesty štátnej tajomníčky
MZVEZ SR pani Ingrid Brockovej do Gruzínska uskutočnil monitoring
mikrograntov a dotačných projektov implementovaných pod značkou
SlovakAid, ktorý potvrdil, že poskytnutá podpora bola správne
a zmysluplne využitá. Skvalitnila život a zdravie obyvateľstva z odľahlých
horských obcí v krajine, a to rozvojom vlastnej infraštruktúry odpadového
hospodárstva v súlade s miestnym plánom odpadového hospodárstva
a ďalšími vnútroštátnymi legislatívnymi požiadavkami (štátna
tajomníčka slávnostne odovzdala obyvateľom obce Oni špeciálne
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© SOSNA o.z., Gruzínsko

a v Nigérii. Jeden väčší projekt v kategórii Realizácia v oblasti telemedicíny
sa začal realizovať v Albánsku/Moldavsku.

Spolupráca s podnikateľským sektorom
Cieľmi Programu nových podnikateľských partnerstiev (ďalej len
„PPP“) sú podpora synergie medzi cieľmi rozvojovej spolupráce SR
a podnikateľskými cieľmi v rozvojových krajinách, vytváranie nových
podnikateľských partnerstiev a budovanie udržateľných kapacít
miestnych partnerov, mobilizácia súkromných zdrojov na posilnenie
slovenských rozvojových aktivít, podpora pre slovenské podnikateľské
subjekty pri etablovaní sa v rozvojových krajinách a uľahčenie prístupu
miestnym podnikom do globálnych hodnotových reťazcov.
Výzvu na PPP s alokáciou 500 000 € vyhlásila agentúra 1. februára
a do uzávierky 15. marca bolo doručených štrnásť žiadostí. Potvrdil
sa tým pretrvávajúci zvýšený záujem zo strany podnikateľov o dotácie
z programu, ktorý narástol od spustenia schémy PPP v roku 2019. PPP
umožňuje podnikateľom podávať projekty v dvoch kategóriách. Prvá
kategória Príprava je určená pre podnikateľov, ktorí trhové prostredie
v rozvojovej krajine ešte nepoznajú a potrebujú nadviazať potenciálne
podnikateľské partnerstvá s lokálnym súkromným sektorom. Druhá
kategória Realizácia je určená pre podnikateľov, ktorí si už našli lokálnych
partnerov v prijímateľskej krajine a sú v nej schopní priamo realizovať
svoje podnikateľské plány. Jeden žiadateľ môže v jednej výzve teoreticky
podať až tri projekty – dva projekty v kategórii Príprava (jednu štúdiu
uskutočniteľnosti a jeden biznis plán) a jeden projekt v kategórii Realizácia.
PPP sa riadi vlastnou schémou štátnej pomoci de minimis s limitom
podpory pre jednu malú a strednú firmu dvestotisíc eur. Komisia MZVEZ
SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na projekty PPP
na svojom májovom zasadnutí diskutovala o predložených žiadostiach,
z nich štyri v celkovej sume 199 940 € odporučila na schválenie.
Po schválení ministrom ZVEZ SR boli zmluvy s prijímateľmi podpísané
do konca septembra 2021. Tri menšie projekty v kategórii Príprava
sa do konca roka začali realizovať v Gruzínsku, Gruzínsku/Moldavsku

Novým prijímateľom poskytla agentúra priebežné konzultácie týkajúce
sa nastavenia rozpočtov, ciest a prevozu tovarov do cieľových krajín,
a v septembri pre nich SAMRS zorganizovala inštruktážny seminár.
Zároveň sa v októbri konal webinár pre prijímateľov dotácie pre projekty
PPP z roku 2020 a 2019, ktorého predmetom bola oblasť vyúčtovania
nákladov.
V dôsledku pandémie COVID-19 si viacerí prijímatelia dotácií z roku
2019 predĺžili trvanie svojich projektov na maximálne možný čas
až do jesene 2021. Do konca roku 2021 boli administratívne ukončené
tri projekty z roku 2020 a deväť projektov z roku 2019. Vinou pandémie dvaja
prijímatelia dotácie v roku 2019 od zmluvy odstúpili, pričom na projekt neboli
vynaložené žiadne náklady a realizátorom neboli poskytnuté žiadne platby.

Ostatné aktivity v rámci Programu podnikateľských
partnerstiev
V spolupráci s MF SR, Eximbankou a MZVEZ SR sa SAMRS podieľa
na predbežnom hodnotení žiadostí o zvýhodnené exportné úvery.
V roku 2021 sa agentúra zapojila do hodnotenia troch žiadostí. O nastavení
zvýhodnených úverov v kontexte koherencie politík pre udržateľný rozvoj
zároveň agentúra komunikuje so zástupcami občianskej spoločnosti,
vrátane organizácií združených v Platforme rozvojových organizácií
Ambrela.
Vo februári sa agentúra zúčastnila na online podujatí OECD 2021 Blended
Finance & Impact Week. V marci 2021 sa zapojila do prípravy prihlášky
MZVEZ SR s cieľom vytvorenia Unicef OOI Hub na Slovensku.
SAMRS aj v roku 2021 spolupracovala s UNDP a MZVEZ SR
na rozvoji dvoch ďalších nástrojov pre podporu zapájania podnikateľov
do rozvojovej spolupráce – Rozvojmajstri a UNDP Slovak Challenge Fund.
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SAMRS sa aktívne zúčastňovala na pravidelných mesačných
online stretnutiach,
ktoré organizuje UNDP
a na ktorých spolu
s MZVEZ SR, MF SR
a Eximbankou koordinuje zapájanie podnikateľov do rozvojovej spolupráce. V rámci formátu
vznikol v roku 2021
spoločný propagačný
leták venovaný rôznym
finančným nástrojom.
Zástupcovia SAMRS
sa aktívne zúčastnili
na online podujatiach
a webinároch, ktoré
sa týkali zapájania súkromného sektora do rozvojovej
spolupráce Private Sector Engagement – PSE a zapojili sa
do prípravy jedného z podujatí ODA Learning Series
2021, ktoré organizovalo MF SR spolu s OECD a UNDP
26. mája 2021 a ktoré sa venovalo téme Pay for Success
Strategy: Social Impact Bonds.
V rámci spolupráce MZVEZ SR a UNDP bola 1. júna vyhlásená
výzva na predkladanie projektov financovaných v rámci Slovak
Challenge Fund. Odborná komisia vybrala z viac ako tridsiatich žiadostí
šesť podnikateľských zámerov. Ide o projekty na podporu prenosu
inovatívnych riešení podnikateľov v štyroch sektoroch do Moldavska
a Severného Macedónska, pričom maximálna dotácia predstavuje
40 000 USD na projekt.
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V marci 2021 SAMRS prezentovala aktivity agentúry venované zapájaniu
podnikateľov v kontexte pandémie COVID-19 na webinári Practitioners
Network Private Sector Working Group, kde odzneli skúsenosti
z projektu V4 v Keni, z PPP a humanitárnej výzvy v roku 2020.
V máji sa SAMRS na pôde MZVEZ SR zúčastnila na stretnutí s Kenským
meteorologickým úradom a ich slovenskými obchodnými partnermi.
V júni 2021 sa SAMRS zúčastnila na dvojdňovom podujatí Z regiónov
do sveta v Trnavskom kraji, ktoré organizovalo MZVEZ SR.
Počas jesene sa SAMRS v rámci podujatí Practitioners Network
for European Development Cooperation – spolupráce viacerých
rozvojových agentúr podieľala na príprave Team Europe iniciatívy
s názvom Investing in Young Businesses in Africa (s rozvojovou
diplomatkou v Nairobi boli prediskutované možnosti implementácie
iniciatívy v Keni). V rámci Exportného Fóra 2021 dňa 28. septembra
SAMRS spoluorganizovala okrúhly stôl k zapájaniu podnikateľov
do rozvojovej spolupráce.
V decembri zástupcovia SAMRS a ZÚ Nairobi prezentovali zapájanie
podnikateľov do ODA a kontext ekonomickej situácie v krajine
na webinári SARIO k pripravovanej podnikateľskej misii do Rwandy
a Kene. Taktiež sa agentúra prezentovala na online podujatí First
Meeting of the OECD-DAC Task Force on Foresight for Sustainable
Development Finance.
SAMRS priebežne poskytovala konzultácie viacerým firmám,
ktoré prejavili záujem zapojiť sa do nástrojov ODA v kontexte pandémie,
a prepojila ich na Rozvojmajstrov, UNDP a MZVEZ SR; v spolupráci
s MZVEZ SR a MF SR riešila možnosti reportovania rozvojovej
spolupráce cez novú metodiku TOSSD; poskytla konzultácie MH SR
o možnostiach zapojenia sa do ODA SR.

© Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., Keňa
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Spolupráca s medzinárodnými partnermi
UNDP
V roku 2021 naďalej prebiehala spolupráca MZVEZ SR a UNDP
aj v rámci projektu UNDP-Slovakia Partnership: Effective Development
Cooperation Solutions for the SDGs.
USAID
V roku 2021 naďalej prebiehala spolupráca medzi MZVEZ SR a USAID.
V marci sa uskutočnila videokonferencia za účasti zástupcov USAID,
MZVEZ SR (ORPO, ZÚ Washington, ZÚ Kišiňov, ZÚ Tbilisi, ZÚ Belehrad,
ZÚ Sarajevo, ZÚ Kyjev) a SAMRS s cieľom prediskutovať predĺženie
aktuálneho všeobecného memoranda o porozumení, ako aj iniciovať
identifikáciu konkrétnych spoločných projektov v partnerských krajinách.
Všeobecné memorandum o porozumení medzi MZVEZ SR a USAID
bolo platné tri roky, v období od 14. novembra 2018 do 14. novembra
2021. Obe strany súhlasili s predĺžením memoranda o porozumení,
čo potvrdili podpisom na úrovni ministra ZVEZ SR a administrátorky
USAID. Predmetné memorandum bolo podpísané 4. februára 2022.
Prvým výsledkom tejto pokračujúcej spolupráce SlovakAid a USAID
bude spoločný projekt na posilnenie finančnej udržateľnosti gruzínskeho
mimovládneho sektora s využitím know-how slovenských neziskových
organizácií (s finančnou účasťou SlovakAid v hodnote dvestotisíc eur
USAID programu Civil Society Engagement Program in Georgia).
V roku 2021 sa v rámci spolupráce s USAID realizovali projekty
v Moldavsku prostredníctvom finančného príspevku SlovakAid
v hodnote 300 000 USD (Program Comunitatea Mea) a v Severnom
Macedónsku – rozpočet projektu je 240 000 USD, jeho financovanie
je zabezpečené v rovnakej výške, po 120 000 USD, z prostriedkov
SlovakAid a USAID. Fáza projektu v Severnom Macedónsku financovaná
s podporou SlovakAid bola ukončená plenárnym zasadnutím Národného
konventu, ktoré sa konalo 27. mája 2021 online formou. V rámci prvej
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fázy projektu bolo s podporou SlovakAid zrealizovaných spolu desať
zasadnutí pracovných skupín. Prvá projektová aktivita financovaná
USAID stranou – zasadnutie pracovnej skupiny zamerané na tému
Mládež a zamestnanosť sa uskutočnila 15. júna. Vďaka USAID podpore
boli zrealizované ďalšie štyri zasadnutia pracovných skupín, uskutočnilo
sa aj osem zasadnutí Programovej rady s cieľom vypracovať obsahovú
prípravu pracovných skupín. Projektové aktivity boli z dôvodu pandémie
COVID-19 realizované prevažne online formou.
V rámci spolupráce s USAID v Moldavsku boli spoločné projekty
realizované v sektoroch: 1. Zvyšovanie dostupnosti obyvateľov
k službám samospráv a 2. Posilňovanie zapájania občanov do činností
miestnych samospráv, oba s príspevkom po 150 000 USD. V rámci
prvého sektora bolo spolufinancovanie poskytnuté na rozšírenie systému
nakladania s odpadovými vodami v meste Straseni s cieľom vybudovať
čerpaciu stanicu odpadových vôd, tlakové potrubie a gravitačnú
kanalizáciu. V rámci druhého sektora bol príspevok v sume 150 000
USD použitý na vytvorenie klientskych centier v obciach Cimislia,
Ialoveni, Drochia, Costesti, Straseni a Vulcanesti v sume 80 000 USD.
Išlo o rekonštrukciu priestorov a zakúpenie potrebného vybavenia.
Zvyšná časť príspevku v sume 70 000 USD bola použitá na zefektívnenie
klientskych centier v Carpineni, Calarasi, Singere, Soroce, Singereii Noi,
Donduseni a Copceacu. Klientske centrá boli vybavené potrebným
IT príslušenstvom, vrátane počítačov, sieťového vybavenia a periférií.
S cieľom zlepšenia poskytovania informačných služieb občanom boli
zamestnancom mestských úradov poskytnuté aj relevantné odborné
školenia. Slávnostné otvorenie uvedených siedmich klientskych centier
sa uskutočnilo 31. januára 2022.
V roku 2021 boli v rámci dotačnej schémy vlády USA Development
Cooperation Partnership (ďalej len „DCP“) schválené tri rozvojové
projekty, ktoré boli realizované slovenskými subjektmi v Srbsku,
Moldavsku a na Ukrajine. V Belehrade bolo 28. mája podpísané
Memorandum o porozumení medzi MZVEZ SR a USAID pre projekt
Hygiena, prevencia a zdravotná starostlivosť pre ľudí bez domova

v Belehrade počas COVID-19. Memorandum zabezpečilo pokračovanie
projektu s rovnakým názvom, ktorý realizovalo občianske združenie
ADRA s podporou SlovakAid v rámci humanitárnej výzvy z roku 2020.
Finančný príspevok USAID prostredníctvom dotačnej schémy DCP
tvoril sumu 120 000 USD. Projekt bol realizovaný osem mesiacov
od 8. júna 2021 do 7. februára 2022, pomoc bola poskytnutá 1 807 ľuďom.
V rámci zdravotnej a preventívnej starostlivosti bolo poskytnutých
3 182 intervencií. Psychosociálna podpora bola poskytnutá
175 zraniteľným osobám, spolu bolo zrealizovaných 2 624 intervencií
v oblasti psychosociálnych služieb. V rámci projektu boli tiež zrealizované
projektové aktivity zamerané na zlepšenie hygienických podmienok
ľudí bez domova. Bolo im distribuovaných 1 053 hygienických
a 754 potravinových balíčkov, 247 párov topánok a 1 309 balíkov nového
oblečenia. Taktiež sa pre cieľovú skupinu zabezpečili kadernícke služby
a pravidelný prístup do práčovne a k sprchám. Celkovo bolo v rámci
projektu poskytnutých 6 554 asistenčných služieb v oblasti vody
a sanitácie. V rámci programu DCP bola zo strany USAID schválená
aj podpora projektového návrhu Európskej migračnej agentúry
s názvom Kvalitná pracovná sila pre IT sektor v Moldavsku: Vytvorenie
Akadémie kybernetickej bezpečnosti – fáza 2. Finančná podpora
predstavuje 120 000 USD a obdobie projektovej realizácie je štrnásť
mesiacov. Iniciatíva nadväzuje na ukončený projekt Kvalitná pracovná
sila pre IT sektor v Moldavsku: digitálne vzdelávanie mladých žien
a vytvorenie Akadémie kybernetickej bezpečnosti, ktorý bol podporený
zo zdrojov SlovakAid. Nadväzujúci projekt umožní posilniť technické
vybavenie laboratória Akadémie kybernetickej bezpečnosti, prípravu
učebných osnov pre celoročnú prevádzku špecializovaného štúdia
kybernetickej bezpečnosti a realizáciu kurzu pre dvadsať študentov
v školskom roku 2021/2022. Taktiež sa bude v rámci projektu konať
príprava učebných osnov špecializovaného kurzu Ženy v kybernetickej
bezpečnosti a realizácia jeho pilotnej fázy za účasti tridsiatich mladých
žien; zároveň sa zabezpečia stáže pre piatich najlepších absolventov
kurzu kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti ESET. Projekt sa začal
realizovať v septembri 2021, kedy začala výučba prvej časti ročného

štúdia Akadémie kybernetickej bezpečnosti, predmetu zameraného
na rozvoj mäkkých techník. Výučba druhej časti tohto predmetu bola
naplánovaná na marec 2022. Taktiež sa uskutočnila príprava nových
osnov kybernetickej bezpečnosti pre mladých ľudí so záujmom o IKT
sektor, ktoré budú aplikované v rámci Jarného bootcampu v apríli 2022.
Vďaka dotačnej schéme DCP taktiež prebehla záverečná fáza
realizácie projektu Človeka v ohrození, n. o., v Nyžneteplivskej Hromade
na Ukrajine. Projekt sa začal realizovať 20. júla 2021 a bol ukončený
28. februára 2022. Cieľom projektu v hodnote 100 000 USD bolo
podporiť zraniteľné skupiny obyvateľstva v kontexte pandémie COVID-19
prostredníctvom budovania systému vody, sanitácie a hygieny (WASH),
posilňovania kapacít miestnych obyvateľov v oblasti WASH gramotnosti
a vypracovania
Plánu bezpečného prístupu k nezávadnej pitnej vode pre miestne
komunity. Počas realizácie projektu bola vybudovaná vodovodná
infraštruktúra (zásobníky vody a ponorné čerpadlá), ako aj prípojky
na kanalizáciu pre osem škôl, tri domovy pre seniorov a dve nemocnice.
Táto projektová aktivita pokrývala 64 000 beneficientov. V domoch
pre seniorov boli rovnako vybudované nové toalety. Plán bezpečného
prístupu k nezávadnej pitnej vode pre miestne obyvateľstvo bol
vypracovaný v spolupráci s Nórskou radou pre utečencov – Norwegian
Refugee Council a koordinovaný s potrebami UNICEF. Poskytuje návrhy
udržateľných riešení v Nyžneteplivskej Hromade a spádovej oblasti
Popasna, ktorá dlhodobo čelí nepostačujúcej vodnej infraštruktúre
s častými výpadkami dodávok pitnej vody.
V Bratislave bolo 15. júla 2021 za prítomnosti ministra ZVEZ SR Ivana
Korčoka slávnostne otvorené sídlo Európskej siete demokracie
mládeže – European Democracy Youth Network (ďalej len „EDYN“).
Ide o iniciatívu USAID, ktorá združuje mladých politických lídrov
a občianskych aktivistov so záujmom o politiku, občiansku spoločnosť
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UNESCO
a slobodné médiá v krajinách strednej, východnej a juhovýchodnej
Európy. Otvorenie sídla EDYN na Slovensku poukazuje na dôležitosť
rozvojovej spolupráce medzi SR a USA. V rámci spolupráce SR so sieťou
EDYN sa realizuje projekt Green monitor – Environmental consciousness,
green policies, transparency and accountability of elected decision
makers v Severnom Macedónsku. Realizátorom je miestna mimovládna
organizácia Center for Intercultural Dialogue. Po vzore projektu
slovenskej organizácie Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť –
demagog.sk, bude vytvorená stránka greenmonitor.mk. Rozpočet
projektu v hodnote 28 660 eur pokrývajú rovnakým dielom SR a EDYN.

© MZVEZ SR
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Všeobecné Memorandum o porozumení s UNESCO s účinnosťou
do roku 2030 bolo podpísané ešte 13. decembra 2018 a prvý spoločný
projekt sa realizuje v regióne Turkana v Keni v sektorovej oblasti
vodného hospodárstva. Cieľom projektu je zabezpečiť udržateľný
prístup k pitnej vode, zlepšiť živobytie a potravinovú bezpečnosť,
ako aj podporiť zdravie a hygienu miestnych pastierskych komunít.
Projekt implementuje miestna organizácia Caritas Lodwar – Lobur
Catholic Mission, ktorá dlhodobo pôsobí v sektore vodného hospodárstva
a sanitácie v regióne Turkana. Dvojročný projekt sa začal realizovať
8. júla 2020 a potrvá do 8. júla 2022. Od začiatku realizácie projektu
sa doposiaľ konalo jedno zasadnutie Riadiaceho výboru,
ktoré sa uskutočnilo 19. februára 2021 online formou za účasti
zástupcov UNESCO Paríž, UNESCO Nairobi, SAMRS, MZVEZ SR,
ZÚ Nairobi, Stálej delegácie SR pri UNESCO v Paríži, zástupcov
kenskej vlády a Caritas Lodwar – Lobur Catholic Mission. Cieľom
zasadnutia bola prezentácia priebežných výsledkov projektu
a odporúčaní na zefektívnenie nadchádzajúcej fázy projektovej
realizácie. Dňa 15. mája 2021 lokálny realizátor Caritas Lodwar
– Lobur Catholic Mission predložil UNESCO druhú priebežnú
naratívnu správu k projektu, ktorú MZVEZ SR a SAMRS obdržali
od UNESCO 27. septembra 2021. V roku 2021 prebehlo v rámci realizácie
projektu desať kampaní zameraných na tému Voda, sanitácia a hygiena
– WASH (4 042 účastníkov z dvadsiatich vidieckych oblastí), trojdňový
workshop na tému vody, sanitácie a ochrany životného prostredia
(49 účastníkov z deviatich vidieckych oblastí), školenie zamerané
na metódy zberu dažďovej vody a zalesňovania (32 účastníkov z dvoch
vidieckych oblastí), festival pre mládež na tému hygieny a sanitácie
(50 účastníkov), odborný dohľad nad realizáciou vrtu v obci Natukorae
a trojdňový intenzívny workshop na tému údržby lokálnych čerpacích
systémov (38 účastníkov zo šestnástich vidieckych oblastí). V októbri
2021 sa realizoval workshop na výrobu biobrikiet pre 21 žien z obce
Nariokotome vo veku od 20 do 56 rokov s cieľom zefektívniť hospodárenie
s energiou a znížiť mieru odlesňovania v regióne.

V rámci infraštruktúrnej časti projektu sa inštalovali napájadlá
pre domáce zvieratá v obciach Maisa a Natukorae, takisto veternosolárne duálne čerpadlá v obciach Napak a Kopotia a vybudovanie
odvodňovacieho systému v nemocnici v Lokitaungu, vrátane umiestnenia
solárneho čerpadla, nádrží na vodu a verejnej fontány v obci Lobur
(financované aj zo zdrojov iných medzinárodných donorov). Taktiež
prebieha rehabilitácia závlahových polí na báze limanovej závlahy
v oblasti priehrady Loitakabila a budovanie spaľovacej jednotky
na odpad v Lobure. Vytvára sa tiež nový „vodný tím“ odborníkov, ktorý
bude zodpovedný za údržbu existujúcich vodných systémov (napríklad
vrtov či ručných čerpadiel) a za zásobovanie náhradnými dielmi potrebnými
na opravu nefunkčných alebo poškodených vodných systémov
v okresoch Kibish a Turkana North aj po ukončení realizácie projektu.
V marci 2021 sa konalo päťdňové školenie členov tímu organizované
Vodným inštitútom Kene. Ďalšie dve päťdňové školenia zamerané
na mikrobiálnu analýzu vody a chemického testovania kvality vody sa
realizovali v septembri 2021.
Spolupráca v oblasti globálneho vzdelávania
Globálne rozvojové vzdelávanie (ďalej len „GRV“) je súčasťou rozvojovej
spolupráce SR. Celková alokácia na žiadosti o dotácie na projekty
globálneho a rozvojového vzdelávania predstavovala v roku 2021 sumu
120 000 €.
V rámci pilotnej evaluácie štrnástich projektov SlovakAid v oblasti GRV
bola koncom januára 2021 publikovaná Záverečná evaluačná správa.
Na jej výsledky a odporúčania sa bude nadväzovať v dlhodobom
horizonte a prínosné boli aj počas procesu prípravy novej stratégie
globálneho vzdelávania na roky 2022 – 2026, ktorý je súčasťou národného
konzultačného procesu a bol podporený aj zo strany GENE – Global
Education Network Europe.
V dňoch 29. – 30. apríla 2021 sa uskutočnil v poradí 44. GENE Roundtable
(okrúhly stôl), opätovne virtuálnou formou, kde SAMRS prezentovala

tzv. National Report. Témou okrúhleho stola boli prezentácie správ
z členských krajín, ako i zmeny či výzvy, ktoré sa za posledný polrok udiali
v oblasti globálneho vzdelávania. GENE Quality Award online ceremónia
na tému Kvalita a dobré príklady v globálnom vzdelávaní naprieč Európou
sa uskutočnila 19. mája 2021 a SAMRS prispela vstupom o tom,
čo znamená kvalita v globálnom vzdelávaní. Projekt Eduhra o migrácii:
Aaronova dilema, nominovaný SAMRS, ako aj MŠVVaŠ SR, získal
certifikát oceňujúci kvalitu v globálnom vzdelávaní. Projekt bol
podporený priamo z prostriedkov SAMRS v rámci výzvy na projekty
GRVB v roku 2020 a je implementovaný organizáciami Butterfly Effect
a Impact Games.
V priebehu roka 2021 sa začali implementovať aj aktivity,
ku ktorým sa zaviazalo MZVEZ SR, MŠVVaŠ SR a GENE v Zmluve
o spolupráci. V nadväznosti na to sa počas roka uskutočnilo niekoľko
spoločných stretnutí s cieľom prediskutovať realizované, resp. plánované
aktivity, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy o spolupráci.
V poradí 45. GENE Roundtable sa uskutočnil opäť online formou
17. – 18. novembra 2021. Na programe boli prezentácie správ
z členských krajín, predstavenie a konzultácie súvisiace s procesom
prípravy európskej deklarácie globálneho vzdelávania do roku 2050.
Spätná väzba z diskusie tak bude slúžiť ako jeden z pokladov prvého
návrhu deklarácie.
Spoločný projekt V4 v Kenskej republike
V roku 2021 pokračovala realizácia spoločného projektu krajín
V4 v hodnote 1,9 milióna € v pobrežných oblastiach Kilifi, Kwale
a Lamu v Keni. Hlavným cieľom projektu je podpora rozvoja pobrežných
provincií tvorbou pracovných miest a zvýšenie potravinovej bezpečnosti.
Špecifickým cieľom je zlepšiť socioekonomickú situáciu 15-tisíc malých
farmárov a vytvoriť nové pracovné miesta prostredníctvom BIO a Fair
Trade produkcie kešu orechov. Osobitý dôraz je kladený na podporu žien
a mládeže.
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POMOC V4 A EÚ
THE EU & V4 AID
© MZVEZ SR

V súčasnosti je do projektu zapojených 16 010 farmárov, z toho
54,98 % mužov a 45,02 % žien (6 741 farmárov v Kilifi, 7 172 farmárov
v Kwale a 2 097 farmárov v Lamu). SAMRS má v projekte úlohu grant
manažéra, hlavného koordinátora a zároveň aj realizátora časti aktivít.
Na projekte aktívne participujú inštitúcie a organizácie z krajín V4:
Česká zemědělská univerzita v Prahe, Maďarská univerzita
poľnohospodárstva a prírodných vied a poľská Foundation Science
for Development. Hlavnými lokálnymi partnermi sú Ten Senses Africa
(ďalej len „TSA“) a Farm Africa (ktorá dokončila realizáciu svojej časti
projektových aktivít 31. augusta 2020). Veľvyslanectvá krajín V4
v Keni pravidelne monitorujú pokrok projektovej realizácie v teréne
a prispievajú cennými radami a odporúčaniami.
Medzi najdôležitejšie realizované projektové aktivity patria Fair Trade
a BIO tréningy pre farmárov, založenie škôlok sadeníc v regiónoch Kwale,
Kilifi a Lamu, školenia farmárov v poľnohospodárskych praktikách a s tým
spojená distribúcia kvalitných sadeníc kešu, tréningy cieľových skupín
na formovanie komunitných svojpomocných skupín, kolektívny
manažment, prevencia konfliktov a základná finančná gramotnosť,
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Farmári si vďaka predaju ekologicky vypestovaných
orechov v rámci systému spravodlivého obchodu
(FairTrade) môžu významne zvýšiť svoj príjem.
Za certifikované BIO a FairTrade orechy dostanú
drobní farmári o 15 – 20 % viac ako pri bežnom
výkupe. Predpokladaný priemerný nárast celkového
príjmu rodiny farmára, ktorý prejde školením a prijme
všetky odporúčané opatrenia, je až 50 %.
Farmers can significantly increase their income thanks
to the sale of organically grown cashew nuts under the
FairTrade scheme. Smallholder farmers receive 15-20 %
more income for certified BIO and FairTrade cashew nuts
than for conventionally grown nuts. Estimated average
increase in total household income for a farmer who
undergoes training and is willing to apply all recommended
measures, is up to 50 %.

V rámci FairTrade majú farmári
garantovanú minimálnu výkupnú
cenu za dopestované kešu orechy,
čo pre nich zaručuje príležitosť
pre stály príjem a dôstojný život.
Under FairTrade scheme, farmers
have a guaranteed minimum purchase
price for their cashew nut production
which provides them with the
opportunity for a stable income
and a decent living.

školenia na zvýšenie rôznorodosti stravovania a zefektívnenie procesov
spracovania kešu orechov. Projekt naplnil väčšinu predpokladaných
merateľných ukazovateľov v oblasti tréningov, BIO a Fair Trade
certifikácie, v počte zapojených farmárov a založených škôlok.
Na nadchádzajúce obdobie je prioritou distribúcia zvyšného počtu
119 835 sadeníc na naplnenie projektového cieľa. Od začiatku realizácie
projektu bolo farmárom spolu distribuovaných 780 165 sadeníc
z celkového predpokladaného počtu 900 000 sadeníc. Nižšia distribúcia
kešu sadeníc farmárom nastala vinou oneskorenia príchodu sezóny
dažďov (tzv. obdobia dlhých dažďov) a rovnako vinou pandémie COVID-19
(obmedzenia pohybu a zhromažďovania sa).
Od júna 2019 je produkcia kešu orechov v projekte BIO/Organic
certifikovaná (Ecocert) a od júla 2019 Fair Trade certifikovaná (World
Fair Trade Organisation). Vďaka BIO a Fair Trade certifikáciám majú
farmári okrem iných súvisiacich výhod garantované prémiové výkupné
ceny za dopestovanú úrodu, ako aj zvýšený dopyt po produkcii.
Platnosť oboch certifikátov bola v roku 2021 automaticky predĺžená,
keďže audítori a inšpektori nemohli vycestovať na miesta realizácie
projektu z dôvodu protipandemických opatrení.
Vzhľadom na nepriaznivú situáciu spojenú s pandémiou COVID-19
a posun plánovanej pracovnej cesty štátnej tajomníčky MZVEZ SR Ingrid
Brockovej do Kene, SAMRS dňa 11. januára 2022 požiadala EU DEL
Nairobi o predĺženie obdobia realizácie projektu bez navýšenia nákladov
o tri mesiace do 31. mája 2022. Súčasťou programu pracovnej cesty
štátnej tajomníčky MZVEZ SR Ingrid Brockovej do Kene bude aj slávnostné
ukončenie V4 projektu za účasti veľvyslancov V4 v Keni, zástupcov
MZVEZ SR a SAMRS. Na projekt nadväzuje plánovaná výstavba továrne
na spracovanie kešu orechov v Kilifi. I keď vybudovanie továrne nie je
hradené z finančných prostriedkov projektu, jej otvorenie je žiadúce
na dosiahnutie celkovej udržateľnosti iniciatívy. Výstavba budovy továrne
je financovaná prostredníctvom úveru TSA a technické vybavenie továrne
bude zabezpečené vďaka grantom od AgriFI Kenya Challenge Fund
a NORAD (Nórskej agentúry pre rozvojovú spoluprácu), ako aj TSA

spolufinancovaniu. Termín dokončenia výstavby budovy továrne je
plánovaný na koniec marca/začiatok apríla 2022.
SAMRS ako hlavný projektový koordinátor reportovala 11. novembra
2021 Delegácii EÚ v Nairobi priebeh implementácie projektu formou
ročnej naratívnej a finančnej správy za obdobie od 12. septembra 2020
do 11. septembra 2021. Predmetná ročná naratívna správa k projektu
bola zo strany EU DEL Nairobi schválená 17. januára 2022. Ročná
finančná správa bude podliehať kontrole zo strany EU DEL Nairobi
po ukončení obdobia realizácie projektu.

HODNOTENIE
HOSPODÁRENIA
SAMRS
ZA ROK 2021
Celkový schválený rozpočet SAMRS na rok 2021 vo výdavkovej časti
predstavoval sumu 8 912 821,00 €. Rozpočtovými opatreniami bol
upravený na 7 083 780 €. Skutočné čerpanie rozpočtu k 31. decembru
2021 bolo vo výške 6 948 192 € na 98,09 %.
V kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania
boli finančné prostriedky čerpané v súlade s upraveným rozpočtom
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vo výške 378 691,67 €, t. j. 99,77 % k upravenému rozpočtu.
V kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní boli finančné prostriedky
čerpané v súlade s upraveným rozpočtom vo výške 143 298,29 €,
t. j. 99,60 % k upravenému rozpočtu.

Schválený rozpočet SAMRS podľa
Kontraktu na rok 2021
Ekonomická
klasifikácia

V kategórii 630 Tovary a služby boli výdavky realizované v súlade
s rozpočtom a čerpané vo výške 251 783,71 €, t. j. 98,72 % k upravenému
rozpočtu.
V kategórii 640 Bežné transfery boli výdavky čerpané v súlade
s rozpočtom vo výške 5 109 301,53 €, t. j. 97,50 % k upravenému
rozpočtu.
K 31. decembru 2021 boli na projekty ODA SR poskytnuté finančné
prostriedky v objeme 5 109 043,93 €, z toho 993 060,27 € bolo čerpaných
zo zdroja 131J (ide o nevyčerpané prostriedky na ODA SR z roku
2019), 1 172 782,18 € bolo čerpaných zo zdroja 131K (nevyčerpané
prostriedky na ODA SR z roku 2020) a 2943 193,48 € zo zdroja 111
(finančné prostriedky rozpočtované na rok 2021).

Schválený rozpočet SAMRS na rok 2021
Osobné výdavky
472 589 €
5%

610

2.

620

3.

1+2

4.
5.
6.
7.
8.
10. 3+5+7+9

Bežné transfery
8 348 520 €
94%
Tovary a služby
911 712 €
1%
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1.

630
630
640
640
720

Popis

Schválený
rozpočet
na rok 2020
v eurách

Mzdy, platy, služobné
príjmy a ostatné osob352 149,00
né vyrovnania
Poistné a príspevok
120 440,00
do poisťovní
Osobné výdavky
472 589,00
spolu
Tovary a služby
91 712,00
Tovary a služby spolu
91 712,00
Bežné transfery
8 348 520,00
Bežné transfery spolu 8 348 520,00
Kapitálové transfery
0
SPOLU

8 912 821,00

Prehľad čerpania finančných prostriedkov v období 1. január až 31. december 2021
Ekonomická
klasifikácia

Schválený rozpočet
v eurách

Upravený rozpočet
v eurách

Čerpanie v eurách

% podiel k upravenému rozpočtu

610
620
630
640
Z toho ODA
720

352 149
120 440
91 712
8 348 520
8 348 520
0

379 574
143 877
255 044
5 240 169
5 234 730
1 065 116

378 692
143 298
251 784
5 109 302
5 103 863
1 065 116

99,77 %
99,60 %
98,72 %
97,50 %
97,50 %
100%

SPOLU

8 912 821,00

7 083 780,00

6 948 192,00

98,09%

Prehľad čerpania na aktivity a chod SAMRS podľa Zamerania ODA SR 2021
4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

AKTIVITY A CHOD SAMRS

Rozvojoví diplomati (KE, MD, GE)
Verejná informovanosť
Budovanie kapacít SAMRS a aktérov ODA
Audit projektov
Administratívne náklady SAMRS
Evaluácia projektov
Spoločný projekt V4 v Kenskej republike zo ŠR prevádzka
SPOLU

Alokácia podľa Zamerania
2021 v eurách
250 000,00
70 000,00
10 000,00
60 000,00
564 301,00
50 000,00

Reálne čerpanie
k 31. 12. 2021 v eurách
233 702,00
52 161,81
3 691,22
60 411,00
622 963,80
50 880,00
15 341,60

1 004 301,00

1 039 151,49

Skutočné výdavky na rozvojových diplomatov sú stanovené na základe výpočtu FINO MZVEZ SR.
Viaceré školenia boli vinou ochorenia COVID-19 zrušené.
4
Zvýšený počet projektov predložených na externý finančný audit.
5
Zvýšené výdavky v súvislosti s rozpočtovo nepokrytým jedným pracovným miestom SAMRS (mzdy, odvody, tovary a služby).
6
Zvýšené výdavky na evaluáciu projektov v zmysle uzatvorenej zmluvy (verejné obstarávanie realizované MZVEZ SR).
7
Pozn.: odmeny z dohôd pre projektového a finančného manažéra a refundácie cestovných výdavkov.
2
3
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PREHĽAD PROJEKTOV
UKONČENÝCH V ROKU 2021
Projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci
Dotácia ODA SR:

AFGANISTAN
Názov projektu: 		
			
			
Registračné číslo:
Hl. sektorová priorita:
Prijímateľ: 		
			

Podpora vzdelávania v oblasti
obnoviteľných zdrojov energie
na Kábulskej univerzite
SAMRS/2019/AFG/1/1
Kvalitné vzdelávanie
Slovenská technická 		
univerzita v Bratislave

99 976,00 €
Hlavným cieľom projektu bola podpora trvalo udržateľného a sociálnoekonomického rozvoja Afganistanu cez zlepšenie kvality odborného vzdelávania
v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Dvaja pedagógovia sa zaučili
na Slovensku a 21 pedagógov bolo vyškolených v Afganistane. Afganskí partneri
zorganizovali v roku 2020 konferenciu AFG Solar One, neformálne odborné
vzdelanie do konca roka 2021 získalo 206 študentov.

Dotácia ODA SR:

ETIÓPIA
Názov projektu: 		
			
			
Registračné číslo:
Hl. sektorová priorita:
			
Prijímateľ: 		
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Zavedenie a rozvoj pestovania
makadámií do Etiópie ako nový
zdroj príjmu pre farmárov
SAMRS/2019/SSA/1/1
Infraštruktúra a udržateľné 		
využívanie prírodných zdrojov
Slovenská technická 		
univerzita v Bratislave

© Slovenská technická univerzita v Bratislave

200 000,00 €
Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k riešeniu chudoby etiópskych farmárov/producentov kávy zavedením pestovania makadámiových
orechov ako novej plodiny s vysokou pridanou aj exportnou hodnotou. Regionálne úrady vydali povolenie na ich pestovanie, čo umožnilo
založiť prvú makadámiovú farmu na území Etiópie. V spolupráci s lokálnym partnerom Ten Senses Ethiopia sa vybudovala sadenicová
škôlka v Bule Hora, čím sa zabezpečili podmienky pre miestnu produkciu vysokokvalitných sadeníc Macadamia integrifolia s cieľom
ich kontinuálnej distribúcie farmárom v Etiópii. Do Etiópie bolo počas doby realizácie projektu postupne dovezených spolu 80 tisíc sadeníc
makadámií z kenskej sadenicovej škôlky partnera Ten Senses Africa. Vysadených bolo cca 22 tisíc sadeníc, malým kávovým farmárom
sa distribuovalo približne 12 tisíc sadeníc a približne 3 tisíc sadeníc získali členovia svojpomocných skupín (self-help groups) zo siete Tear
Fund. Odovzdanie skúseností v oblasti pestovania makadámií a prenos dobrých pestovateľských praktík sa uskutočnilo aj formou online
školenia farmárov v oblasti pestovania makadámií vedeného kenskými expertami z Ten Senses Africa. Zúčastnilo sa ich asi 635 farmárov
z rôznych oblastí. Vzniklo aj niekoľko pracovných miest: 12 zamestnancov na farme a 16 zamestnancov škôlky. Projekt tak položil základy
pre zavŕšenie cieľov v oblasti tvorby udržateľného hodnotového reťazca.

Dotácia ODA SR:

ALBÁNSKO
Názov projektu: 		
			
			
			
Registračné číslo:
Hl. sektorová priorita:
			
Prijímateľ: 		
			
			

Zlepšenie inovačného
ekosystému Albánska podporou
vzniku a akcelerácie mladých
inovatívnych firiem
SAMRS/2019/ZB/1/3
Podpora tvorby trhového 		
hospodárstva
Slovenská organizácia
pre výskumné a vývojové
aktivity, o. z.

95 285,00 €
Projekt sa venoval vzdelávaniu a zlepšovaniu podporných mechanizmov pre mladých podnikateľov a startupy v Albánsku, ako aj príprave
startupov a mladých podnikateľov na podnikanie intenzívnym a praktickým tréningom. Prijímateľ s partnerom v rámci tohto projektu zvolil
mechanizmus akceleračného programu, ktorý poskytuje hĺbkové a sústredené vzdelávanie v kohortách startupov. Vzdelávanie sa zameriava
na rozvinutie podnikania, ako aj zlepšenie schopnosti prezentovať svoju firmu, a teda aj prilákať investície či klientov. Cieľovou skupinou
boli startupy a mladí podnikatelia z regiónu, či už aktívni, alebo ešte len na prahu podnikateľskej kariéry, a podporní aktéri v albánskom
startupovom ekosystéme, ako napr. inkubátory, už existujúce firmy či orgány verejnej správy. Projekt zrealizoval okrem informačných aktivít
dva akcelerátory, jeden vo verzii Uplift PILOT a druhý vo verzii Uplift FULL, ktoré poskytli intenzívne školenia a vzdelávanie pre celkovo
pätnásť tímov – startupov (cca tridsať podnikateľov). V rámci projektu prebehli aj prezentačné aktivity, v rámci ktorých vyše sedemdesiat
účastníkov získalo nové informácie o akcelerátore a o tzv. príkladoch dobrej praxe zo Slovenska s akcentom na financovanie.
Dotácia ODA SR:

99 996,00 €
Názov projektu: 		
			
Registračné číslo:
Hl. sektorová priorita:
			
			
Prijímateľ: 		
			
			

Národný konvent o EÚ
v Albánsku
SAMRS/2019/ZB/1/1
Dobrá správa vecí verejných
a budovanie občianskej
spoločnosti
Výskumné centrum Slovenskej
spoločnosti pre zahraničnú
politiku

Hlavným cieľom projektu bola podpora trvalo udržate Projekt sa zameriaval na funkčnosť a udržateľnosť platformy na inštitucionalizovanú
verejnú diskusiu o otázkach európskej integrácie Albánska ako jednej z kandidátskych krajín. Pomáhal pri posilňovaní partnerstiev
vládnych, mimovládnych, podnikateľských a záujmových inštitúcií a kapacít Albánska pre rokovania o vstupe do EÚ. Cieľom projektu
bolo zároveň nadviazať na predchádzajúcu intervenciu a pokračovať v zapájaní širšej odbornej verejnosti zo všetkých oblastí spoločnosti
do tvorby národných pozícií v agende európskej integrácie. V rámci projektu dochádzalo prostredníctvom účasti slovenských expertov
na zasadnutiach jednotlivých pracovných skupín k transferu know-how z politickej, ekonomickej a spoločenskej transformácie Slovenska.
V projekte bolo aktívnych päť pracovných skupín: Súdnictvo a základné práva, Spravodlivosť, sloboda a bezpečnosť, Poľnohospodárstvo,
Regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov a Obchod a hospodárske otázky. Prijímateľ spolu s partnerom zorganizoval
dvadsať zasadnutí pracovných skupín a jedno veľké plenárne zasadnutie. Aktivity projektu prispeli k posilneniu dialógu o európskej integrácii
v Albánsku.
Dotácia ODA SR:

JUŽNÝ SUDÁN
Názov projektu: 		
			
			
Registračné číslo:
Hl. sektorová priorita:
Prijímateľ: 		
			

Zlepšenie dostupnosti a kvality
zdravotnej starostlivosti
pre matku a dieťa, Mapuordit
SAMRS/2019/HUM/1/2
Zdravotníctvo
Vysoká škola zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.

199 999,40 €
Projekt bol zameraný na zabezpečenie poklesu chorobnosti a úmrtnosti vnútorných presídlencov v Južnom Sudáne. Prijímateľ
sa snažil zabezpečiť podmienky pre poskytovanie kvalitnej pôrodnej a novorodeneckej starostlivosti, čím reagoval na aktuálnu nepriaznivú situáciu v krajine
a na mieste implementácie. Aktivity sa zameriavali na obyvateľov v regióne Mapuordit. Prijímateľ sledoval zlepšenie prístupu k pôrodníckej a novorodeneckej
starostlivosti pre miestnu populáciu. V rámci projektu bolo zvyšované aj povedomie miestnych rodičov v oblasti šírenia infekcií a ich prevencie, a boli budované
kapacity miestneho zdravotného personálu. V rámci projektu bolo odrodených a zároveň ošetrených 10 226 novorodencov a ich matiek, približne 4 600 detí
bolo zaočkovaných proti obrne, tetanu, záškrtu, čiernemu kašľu, mumpsu a osýpkam a vyše 4 000 miestnych rodičov bolo vyškolených v oblasti osobnej
hygieny, výživy novorodencov alebo šírenia infekčných chorôb. Prijímateľ zabezpečil aj rekonštrukciu a materiálne dovybavenie miestnej pôrodnice
a prenatálnej a postnatálnej poradne.
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Dotácia ODA SR:

GRUZÍNSKO
Názov projektu: 		
			
			
			
			
			
Registračné číslo:
Hl. sektorová priorita:
			
Prijímateľ: 		
			

85 768,00 €

Prenos skúseností pri znižovaní
obsahu arzénu v prírodných
vodách, pôdach a potravinových
produktoch a možnosti jeho
odstraňovania z pitných vôd
v Gruzínsku
SAMRS/2019/VP/1/6
Infraštruktúra a udržateľné 		
využívanie prírodných zdrojov
Výskumný ústav vodného 		
hospodárstva

Prioritou projektu bola analýza stavu znečistenia arzénom vybraných vodných útvarov a návrh technológií a opatrení na znižovanie
obsahu arzénu. Hlavnou ambíciou projektu bolo posunúť poznatky týkajúce sa výskytu a možností znižovania arzénu vo vodách vo vybraných
lokalitách Gruzínska, čo prispelo k napĺňajú cieľov Asociačnej dohody Gruzínska s EÚ, ktorá vstúpila do platnosti 1. júla 2016. Gruzínsko
postupne implementuje európske smernice aj v oblasti vôd: napríklad cieľom Rámcovej smernice o vode 2000/60/EC je dosiahnutie dobrého
stavu všetkých vodných útvarov, čo je možné len s funkčným monitoringom vodných útvarov a prijatím účinných opatrení na zlepšenie ich stavu.
Jedným z ukazovateľov kvality vôd je aj obsah ťažkých kovov (v projekte so zameraním na arzén), ktoré predstavujú hrozbu pre životné prostredie.
Prijímateľ spoločne s lokálnym partnerom projektu uskutočnili analýzu súčasného stavu znečistenia ťažkými kovmi (predovšetkým arzénom)
vo vodných útvaroch Gruzínska a spracovali Správu o súčasnom stave znečistenia ťažkými kovmi. Bola uskutočnená inventarizácia zdrojov
znečistenia arzénom na pilotnom území a na základe výsledkov inventarizácie boli uskutočnené prieskumné práce na získanie konkrétneho
zaťaženia jednotlivých zložiek vodného systému a pôdy. V prvej fáze projektu experti z Národnej agentúry životného prostredia (NEA) v lokalitách
regiónu Racha a Dolné Svaneti odobrali 50 vzoriek na analýzu, a to konkrétne 17 vzoriek povrchových vôd a 33 vzoriek pôd. V druhej fáze doplnili
analýzy o ďalších 82 vzoriek, a to 41 vzoriek pôd, 31 povrchových vôd a 10 podzemných vôd. Výsledkom je vydaná Správa zo vzorkovania.
Na základe vzoriek vôd sa uskutočnila riziková analýza účinkov arzénu pre vodný ekosystém. Vzorky vôd nepreukázali žiadny stupeň rizika
pre vodné organizmy, v prípade pôd však bolo riziko identifikované, a to nielen pre prírodné prostredie, ale aj pre ľudské zdravie po konzumácii
pitnej vody. Preto bol vypracovaný Návrh opatrení na odstraňovanie arzénu z prírodného prostredia v Gruzínsku. Prezentácia poznatkov
o problematike a možnostiach odstraňovania arzénu z prírodného prostredia a pitných vôd sa uskutočnila na seminári pre zástupcov štátnej
správy a samosprávy. Semináru sa zúčastnilo 16 účastníkov, z toho 12 boli gruzínski experti z Ministerstva ochrany životného prostredia
a poľnohospodárstva Gruzínska a Národnej environmentálnej agentúry a štyria experti prijímateľa. Všetky výstupy z implementácie
projektu pomohli dosiahnuť hlavný cieľ projektu, a to prenos skúseností pri implementácii požiadaviek legislatívy EÚ pri analýze stavu
znečistenia arzénom vybraných vodných útvarov Gruzínska a návrh technológií a opatrení na znižovanie jeho obsahu v prírodnom prostredí.

Dotácia ODA SR:

100 000,00 €
Názov projektu: 		
			
			
			
			
Registračné číslo:
Hl. sektorová priorita:
Prijímateľ: 		
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Zmierňovanie negatívnych 		
ekonomických dopadov pandémie
COVID-19 na populáciu
gruzínskeho horského regiónu
Racha
SAMRS/2020/HUM/3/10
Rozvoj poľnohospodárstva
SOSNA, o. z.

Projekt sa zameriaval na zmiernenie nepriamych sociálno-ekonomických dopadov pandémie COVID-19 a pomáhal zvýšiť potravinovú
bezpečnosť obyvateľov v gruzínskom horskom regióne Racha. Pomocou poľnohospodárskych vstupov ako hydina a krmivá bolo
podporených 152 zraniteľných domácností s 843 jednotlivcami. Taktiež bolo podporených technickou pomocou, školeniami a malými grantmi
spolu 26 malých a stredných podnikov na zachovanie a rozvoj svojej činnosti. Školení sa spolu zúčastnilo 91 ľudí, podnikatelia zároveň
získali prístup k odborným konzultáciám. Projekt pomohol zachovať 40 pracovných miest, vznikli štyri sezónne pracovné miesta. Rodinné
farmy zapojené do projektu získali spolu 2 780 kurčiat a krmivo, čím zvýšili svoju potravinovú sebestačnosť a zároveň príjem domácností.

Dotácia ODA SR:

KEŇA
Názov projektu: 		
			
			
Registračné číslo:
Hl. sektorová priorita:
Prijímateľ: 		
			

Rozšírenie kapacity základnej
školy Philip Neri s perspektívou
strednej školy – fáza 2
SAMRS/2019/KE/1/1
Kvalitné vzdelávanie
Vysoká škola zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.

249 999,00 €
Projekt predstavoval druhú fázu rozširovania kapacity základnej školy Philip Neri v Joske, v kraji Machakos. Prijímateľ reagoval
na reformu školského systému a požiadavky zo strany kenského Ministerstva školstva na spojenie základnej a strednej školy
pre poskytovanie spoločného vzdelávania a takisto zdôraznenie praktickej výučby. Počas realizácie projektu sa základná škola rozšírila
o prvé poschodie pre strednú školy. Vybudovali sa tu štyri nové učebne vrátane plne vybaveného biologicko-chemicko-fyzikálneho laboratória
či učebne domácich vied pre žiakov. Traja novozamestnaní učitelia na výučbu predmetov biológia, chémia a domáce vedy zároveň vypracovali
sylaby na praktickú výučbu týchto predmetov. Pandémia COVID-19 prinútila prijímateľa na niekoľko mesiacov nahradiť tradičnú výučbu
v triedach vyučovaním na diaľku. Pred spustením online vzdelávania v základnej škole vyškolili učiteľov na tento typ vzdelávania a zaobstarali
a nainštalovali aj školské softvéry (Google Class/Zoom) na výučbu. Napriek sťaženým podmienkam projekt nestratil na kvalite a výučba
prebiehala rovnako úspešne aj v online prostredí. Inovatívnej výučby (online aj prezenčnej) sa celkovo zúčastnilo 437 žiakov (praktická
výučba v laboratóriu), resp. 461 žiakov (výučba domácich vied). Žiaci školy lokálneho partnera tak dostali príležitosť absolvovať plnohodnotné
štúdium v novovybudovaných triedach s kompletným materiálno-technickým vybavením na výučbu biológie, chémie, fyziky a domácich vied.
Dotácia ODA SR:

249 846,62 €
Názov projektu: 		
			
			
			
			
Registračné číslo:
Hl. sektorová priorita:
			
Prijímateľ: 		

Vybudovanie pilotného
zariadenia pre produkciu a
výskum potravinársky
využiteľného hmyzu v Kenskej
republike
SAMRS/2019/KE/1/6
Potravinová bezpečnosť a 		
poľnohospodárstvo
Medicínska alternatíva, n. o.

Cieľom projektu bolo vytvorenie materiálnych podmienok a transfer know-how
pre semiindustriálnu produkciu jedlého hmyzu a vývoj nových technológií pre jeho masový
chov v Keni. Počas realizácie sa vybudovalo pilotné zariadenie na chov hmyzu pre potravinárske
využitie v zariadení lokálneho partnera – KALRO, vypracoval sa návrh novej metódy masového
chovu pre vybraný druh hmyzu vyvíjajúci sa na výliskoch z tropického ovocia, ako aj analýza
využívania hmyzu ako potraviny lokálnymi komunitami v minulosti a súčasnosti. Zaškoliť
sa podarilo dvoch produkčných manažérov a pripravila sa aj kompletná dokumentácia zariadenia,
technológie a produkčného procesu na masový chov jedlého hmyzu. Zozbierané údaje z chovu
a experimentov poslúžili taktiež na prípravu popularizačného článku pre účely prezentácie projektu
pre verejnosť (Je hmyz potravinou budúcnosti? Trendy v potravinárstve 2/2020).
Ku koncu projektu sa vypracoval aj podrobný manuál v anglickom jazyku
pre potreby obslužného personálu masového chovu múčnych červov Tenebrio molitor
v Keni. Zároveň sa podarilo rozbehnúť chov ďalšieho dovezeného druhu – hrabačky
z čeľade Phoridae, patriacej do rodu Megaselia. Produkcia jedlého hmyzu ako taká je tiež
do budúcna vhodná ako komerčná aktivita pre miestnych malých a stredných farmárov
a podnikateľov.

© VŠZaSP sv. Alžbety, n. o., Keňa
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Dotácia ODA SR:

240 630,00 €
Názov projektu: 		
			
Registračné číslo:
Hl. sektorová priorita:
Prijímateľ: 		

Lepší prístup k zručnostiam
pre mládež v kraji Marsabit
SAMRS/2019/KE/1/7
Kvalitné vzdelávanie
SAVIO, o. z.

Projekt bol realizovaný v kraji Marsabit v učilišti lokálneho partnera Don Bosco – Technický inštitút Marsabit. Jeho cieľom bolo
zlepšiť prístup mládeže k praktickým zručnostiam a prispieť tým k zníženiu ich nezamestnanosti. Počas trvania projektu začalo
štúdium elektrotechniky šesť študentov, z dôvodu pandémie však iba vo forme krátkodobého kurzu. Kurz ako taký bude neskôr zriadený
v spolupráci s renomovanou firmou Schneider Electric, ktorá sa špecializuje aj na solárne energetické riešenia. Podarilo sa zrenovovať
budovu elektrotechnického kurzu (dve miestnosti na teoretickú a praktickú výučbu) a vybaviť ju nábytkom a školiacim materiálom.
Pre dievčatá sa v učilišti postavil internát s kapacitou 52 osôb, kde bolo ku koncu projektu ubytovaných 20 dievčat a jedna správkyňa.
V budove je 11 izieb pre študentky a dve pre správkyne, súčasťou je aj kuchyňa, jedáleň a kúpeľňa s toaletami. Nábytok pre internát bol
vyrobený priamo v učilišti, čím sa využili zručnosti samotných študentov a zrýchlil sa aj proces výroby. Internát je zároveň naprojektovaný tak,
aby mohol byť v budúcnosti rozšírený o ďalšie poschodie. Spolu s internátom pre chlapcov (vybudovaným v roku 2015) sa tak zatraktívnilo
štúdium na učilišti, čo do budúcnosti predstavuje potenciál prilákať nových študentov a študentky technických odborov. V rámci projektu
sa nakúpili aj štartovacie balíčky pre budúcich absolventov a uskutočnilo sa školenie profesijnej orientácie a podnikateľských zručností
spolu pre 55 študentov.

Dotácia ODA SR:

100 000,00 €
Názov projektu: 		
			
			
			
			
			
Registračné číslo:
Hl. sektorová priorita:
Prijímateľ: 		
			

40

Podpora potravinovej 		
sebestačnosti a zamestnanosti
v oblasti Machakos
so zameraním na zmiernenie
negatívnych vplyvov
pandémie COVID-19
SAMRS/2020/HUM/3/5
Rozvoj poľnohospodárstva
Vysoká škola zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.

Projekt bol zameraný na nepriame,
sociálno-ekonomické dopady
pandémie COVID-19 a pomáhal zvýšiť
potravinovú bezpečnosť obyvateľov
v kenskom kraji Machakos. Prijímateľ
distribuoval hnojivá a sadenice
125 farmárom a sady semien
záhradných rastlín pre využitie
v kuchyni (kitchen gardens) 571 rodinám
v slumoch. Prijímateľ taktiež prenajal
dvadsať akrov pôdy, vytvoril jednu farmu
v Joske a vybral 282 farmárov.
V januári až marci 2021 mala farma
prvú úspešnú úrodu – kukurica, fazuľa,
rajčiaky, špenát, kapusta, cibuľa.
Spolu bolo podporených 986 ľudí,
ktorým sa zlepšila potravinová
bezpečnosť v kraji Machakos.

© Savio, o.z., Keňa

Dotácia ODA SR:

LIBANON
Názov projektu: 		
			
			
			
			
			
Registračné číslo:
Hl. sektorová priorita:
Prijímateľ: 		

Starostlivosť o reprodukčné 		
zdravie, manažment prípadov
SGBV pre sýrskych utečencov
a vnútorne vysídlených ľudí
v oblastiach Baalbek Hermel
v Libanone
SAMRS/2019/HUM/1/9
Dobré zdravie
Magna

200 000,00 €
Projekt sa zameriaval na sýrskych utečencov a zraniteľné libanonské obyvateľstvo v oblasti Baalbeku. Činnosť projektu reagovala
na aktuálnu fázu krízy a zabezpečovala aktivity, ktoré prispievali k zlepšovaniu zdravotného stavu cieľových skupín a k zachraňovaniu
životov najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. Zároveň posilňovali kapacity zdravotníckych štruktúr a miestnych zamestnancov v prístupe
k prípadom sexuálneho násilia a liečbe ich následkov. V rámci projektu bola poskytovaná zdravotná starostlivosť a služby reprodukčného
zdravia, rovnako ako identifikácia prípadov sexuálneho násilia a manažmentu týchto prípadov. Projekt poskytoval cieľovým skupinám
psychosociálnu starostlivosť a vytváranie tzv. bezpečného priestoru (safe spaces), kde sa pracovalo s obeťami sexuálneho násilia. Približne
800 detí sa zúčastňovalo psychosociálneho podporného programu a vyše 3 600 ľuďom sa poskytla psychologická prvá pomoc. Cieľom
projektu bolo taktiež zlepšiť prístup ku kvalitným službám reprodukčného zdravia, mentálneho zdravia pre obete sexuálneho násilia
v utečeneckých osadách Chaat, Youmine a Baalbek v oblasti Baalbek-Hermel. Mobilná jednotka počas projektu poskytla viac
ako 7 000 zdravotných konzultácií. Počas projektu sa prijímateľovi podarilo identifikovať cez 300 prípadov sexuálneho násilia, ktorým bola
následne poskytnutá ďalšia starostlivosť.

Dotácia ODA SR:

199 992,00 €
Názov projektu: 		
			
			
Registračné číslo:
Hl. sektorová priorita:
			
Prijímateľ: 		
			

WASH intervencia v oblasti 		
Baalbek pre sýrskych utečencov
a Libanončanov
SAMRS/2019/HUM/1/12
Infraštruktúra a udržateľné 		
využívanie prírodných zdrojov
ADRA – Adventistická agentúra
pre pomoc a rozvoj, o. z.

Hlavným cieľom projektu bolo vybudovanie vodnej nádrže v Baalbeku v Libanone. Prijímateľ touto aktivitou sledoval zabezpečenie
prístupu k bezpečnej, čistej a nezávadnej vode pre miestnu komunitu. Tento výstup bol dopĺňaný školeniami s cieľom zvýšiť povedomie
o vode, sanite a hygiene. Tým sa zabezpečil prístup k pitnej vode pre viac ako 24 000 miestnych obyvateľov. V rámci projektu bol okrem
vodnej nádrže vybudovaný aj vodojem v jednom z miestnych táborísk sýrskych utečencov, ktorý poskytol na mieste implementácie
41 domácnostiam udržateľnejší prístup k vode. Vzdelávacie aktivity zamerané na zvyšovanie vedomostí o vode, sanite a hygiene boli
z dôvodu pandémie a šírenia ochorenia COVID-19 pozastavené a následne zrušené, nahradili ich aktivity zamerané na distribúciu hygienických
balíčkov, prostredníctvom ktorých získalo pomoc 70 domácností.

Dotácia ODA SR:

MOLDAVSKO
Názov projektu: 		
			
			
			
Registračné číslo:

Podpora demokracie,
nezávislosti a transparentnosti
kľúčových verejných inštitúcií
v Moldavsku
SAMRS/2019/MD/1/1

101 840,00 €
Hlavným cieľom projektu bolo podporiť verejnú diskusiu o stave a vývoji demokracie, posilniť nezávislosť kľúčových regulačných
a justičných inštitúcií, ako aj zvýšiť transparentnosť a podporiť zavádzanie protikorupčných opatrení v štátnych podnikoch
a samosprávach v Moldavskej republike. Projekt bol založený na prenose skúseností z unikátnych a odbornou verejnosťou pozitívne
hodnotených projektov implementovaných prijímateľom na Slovensku. V rámci realizácie projektu sa zabezpečilo zverejnenie hodnotenia
stavu a vývoja demokracie zo strany vybraných odborníkov, ako aj verejnosti prostredníctvom reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky.
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Hl. sektorová priorita:
			
			
Prijímateľ: 		
			

Dobrá správa vecí verejných
a budovanie občianskej 		
spoločnosti
Inštitút pre ekonomické
a sociálne reformy

Do hodnotenia stavu demokracie sa zapojilo 44 nezávislých expertov a aktivistov, výsledkom bola správa o stave a vývoji demokracie
v Moldavskej republike. Hodnotenie demokracie prostredníctvom analýzy dostupných dát, prieskumu názorov osobností a reprezentatívneho
prieskumu verejnej mienky ukázalo výraznú nespokojnosť širšej verejnosti aj relevantných odborníkov so stavom demokracie v Moldavskej
republike. Poukázali najmä na potrebu zlepšenia v oblastiach boja proti korupcii, férovej politickej súťaže, právneho štátu a ochrany menšín.
Verejnosť taktiež získala potrebné informácie pre efektívnu kontrolu a vytváranie tlaku na zvyšovanie kvality demokracie aj nezávislosti
kľúčových regulačných a justičných inštitúcií. Bola vytvorená analýza nezávislosti regulačných a justičných inštitúcií v Moldavskej republike,
vyškolených desať nezávislých expertov a aktivistov a vypracovaných 25 odporúčaní na posilnenie nezávislosti daných inštitúcií. Hodnotenie
formálnej nezávislosti dvadsiatich kľúčových regulačných a justičných inštitúcií prinieslo pohľad na hlavné rezervy v ich nezávislosti,
čo sa týka legislatívnych pravidiel výberu čelných predstaviteľov, možností ich odvolávania, legislatívneho ukotvenia autonómie inštitúcií,
ako aj výšky finančného ohodnotenia vedúcich predstaviteľov a zamestnancov inštitúcií. Súčasťou odporúčaní boli návrhy na posilnenie
transparentnosti pri ich výbere, ako aj odporúčania spresniť metodiku tak, aby hodnotenie odrážalo vo väčšej miere skutočnú nezávislosť
(reálny výkon moci, nielen formálnu nezávislosť na základe legislatívnych pravidiel). Projekt taktiež podporil informovanosť verejnosti
o informačnej otvorenosti a finančnom zdraví štátnych podnikov a samospráv. Pozitívne trendy v indexe transparentnosti verejných firiem
a samospráv potvrdzujú opodstatnenie pravidelnej aktualizácie hodnotení, ako aj významný dopad tohto hodnotenia na motiváciu hlavných
predstaviteľov zvyšovať transparentnosť.
Dotácia ODA SR:

141 386,00 €
Názov projektu: 		
			
			
			
			
Registračné číslo:
Hl. sektorová priorita:
			
Prijímateľ: 		
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Budovanie inštitucionálnych
kapacít na posilnenie
efektívneho fungovania 		
manažmentu v odpadovom 		
hospodárstve
SAMRS/2019/MD/1/4
Infraštruktúra a udržateľné 		
využívanie prírodných zdrojov
Slovenská agentúra životného
prostredia

Cieľom projektu bolo zefektívnenie manažmentu v oblasti odpadového hospodárstva
a ochrany životného prostredia so zameraním na kontrolnú činnosť. Projekt podporil
zlepšenie podmienok pre štátny dohľad v odpadovom hospodárstve a navýšenie
zberu dát o odpadoch v Moldavskej republike. Primárnou cieľovou skupinou boli
predstavitelia moldavskej štátnej správy: Ministerstvo poľnohospodárstva, regionálneho
rozvoja a životného prostredia, Agentúra ochrany životného prostredia a Štátna ekologická
inšpekcia. Projekt bol realizovaný v spolupráci s odborníkmi zo Slovenskej inšpekcie
životného prostredia. V rámci projektu sa konali školenia pre 84 zástupcov moldavskej
štátnej správy zamerané na zvýšenie odborných kapacít v reportovaní a zlepšenie
evidencie dát, a to na základe analýzy nedostatkov a odporúčaní z najlepších postupov
a praxe EÚ. Taktiež boli vypracované: technická správa detailných inštrukcií k vydávaniu
registrácie, povolenia a autorizácie v odpadovom hospodárstve, metodicko-technická
príručka klasifikácie a zaraďovania odpadov podľa katalógu odpadov vo vybraných
typoch prevádzok a postup pri vykonávaní kontrol na úseku odpadového hospodárstva
v SR s odporúčaniami pre prácu inšpekcie v Moldavskej republike. V rámci praktického
komponentu projektu sa uskutočnilo dvadsať kontrol prevádzok pôvodcov odpadu.
Prostredníctvom realizácie projektových aktivít prijímateľ podporil Moldavskú republiku
v procese presadzovania zákona o odpadoch s cieľom znížiť nepriaznivý vplyv nakladania
s odpadmi vrátane nebezpečných odpadov na životné prostredie, na obyvateľstvo a ich
zdravie, prípadne mu predísť.

© Slovenská agentúra životného prostredia, Moldavsko

Dotácia ODA SR:

156 115,00 €
Názov projektu: 		
			
			
			
Registračné číslo:
Hl. sektorová priorita:
			
Prijímateľ: 		
			

Zaangažovanie samospráv
a občianskej spoločnosti
do rozvoja Gagauzska
a regiónu Taraclia
SAMRS/2019/MD/1/4
Infraštruktúra a udržateľné 		
využívanie prírodných zdrojov
Slovenská agentúra životného
prostredia

Hlavným cieľom projektu bolo zefektívnenie fungovania samospráv a posilnenie občianskej spoločnosti v Gagauzsku a Taraclii
využitím slovenských skúseností s budovaním demokratického štátu a podpory občianskeho aktivizmu. V rámci prvého piliera projektu
zameraného na efektívnejšie poskytovanie služieb občanom boli zriadené dve klientske centrá vo Vulcanesti a Tvardici, ktoré poskytujú
občanom služby komplexného vybavenia na jednom mieste. Celkový počet občanov, ktorí využívajú služby novozriadených klientskych
centier v dvoch samosprávach, predstavuje na mesačnej báze spolu 2 044 ľudí. V štyroch samosprávach Komrat, Ceadir-Lunga, Copceac
a Vulcanesti boli zavedené videoprenosy zo zasadnutí mestských zastupiteľstiev s cieľom zvýšiť transparentnosť fungovania samospráv.
Taktiež bola pre samosprávy vypracovaná stratégia transparentnosti a spustená informačná kampaň týkajúca sa transparentnosti. Vďaka
projektu bolo vyškolených 43 zástupcov samospráv v slovenských reformných procesoch. V rámci druhého piliera projektu zameraného
na občiansku spoločnosť sa posilnili kapacity mládežníckych mimovládnych organizácií (ďalej len „MVO“) v oblasti riešenia problémov
mládeže. Projekt tiež prispel k zvýšeniu účasti MVO na riadení vecí verejných a spoluprácu s lokálnymi inštitúciami prostredníctvom
konkrétnej skúsenosti prípravy odporúčaní pre miestne inštitúcie na zlepšenie právneho rámca pre MVO a realizáciu mikrograntov. Konkrétne
bolo podporených 283 mladých ľudí z vidieckych regiónov a vyškolených dvadsať predstaviteľov lokálnych mládežníckych MVO. V rámci
projektu prebehla aj podpora zraniteľných obyvateľov Gagauzska s cieľom zmierniť negatívny dopad pandémie COVID-19. Materiálna
pomoc bola distribuovaná do šiestich centier, ktoré sa venujú znevýhodneným deťom, a obsahovala hygienické prostriedky na ochranu
pred koronavírusom (bezkontaktné dávkovače na mydlo, antiseptiká a teplomery), ortopedické podložky, didaktické materiály, tablety
na prácu s modernými metódami a iné vzdelávacie pomôcky.

Dotácia ODA SR:

SRBSKÁ
REPUBLIKA
Názov projektu: 		
			
			
			
Registračné číslo:
Hl. sektorová priorita:
			
			
Prijímateľ: 		

Odovzdávanie skúseností
v oblasti digitalizácie verejnej
správy v krajinách Západného
Balkánu
SAMRS/2019/ZB/1/6
Dobrá správa vecí verejných
a budovanie občianskej 		
spoločnosti
Partnerstvá pre prosperitu

80 937,00 €
Hlavným cieľom projektu bolo zdieľanie reformných skúseností SR a podpora efektívne
fungujúcej štátnej správy v oblasti digitalizácie verejnej správy v srbskom integračnom procese
do EÚ, zapojenia tretieho sektora do tvorenia príslušných politík a poskytnutie odporúčaní
v rozvoji dátových zdrojov verejnej správy pre efektívnejšie poskytovanie elektronických
služieb, poskytnutie odporúčaní v rozvoji informačných systémov bezpečnosti s ohľadom
na požiadavky vyplývajúce z procesu približovania krajín a predmetných systémov cieľových
krajín k systémom v EÚ. Projekt prispel k vyškoleniu zamestnancov srbskej verejnej správy
a poskytol odporúčania pre budúce modifikácie predmetných informačných systémov pre priblíženie
k systémom v EÚ a odporúčania na úpravy integračných rozhraní a interoperabilitu existujúcich
systémov, prípadne aj nových. V rámci projektu bolo zrealizovaných päť odborných kurzov
a školení, ktoré poskytli 55 zamestnancom srbskej štátnej správy nové vedomosti a informácie
z oblasti digitalizácie a informatizácie verejnej správy. Výsledkom projektu je taktiež cestovná
mapa potrebných opatrení a krokov z pohľadu legislatívy, organizačnej podpory, potrebných
zmien v informačných systémoch a rozhraniach a následnej prevádzky.
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Dotácia ODA SR:

99 999,97 €
Názov projektu: 		
			
			
			
Registračné číslo:
Hl. sektorová priorita:
Prijímateľ: 		
			

Hygiena, prevencia a zdravotná
starostlivosť pre ľudí bez domova
v Belehrade počas pandémie
COVID-19
SAMRS/2020/HUM/2/15
Dobré zdravie
Adventistická agentúra
pre pomoc a rozvoj, o. z.

Prijímateľ a lokálny partner sa zamerali na prácu s obyvateľmi pochádzajúcimi zo skupiny ľudí bez domova a ľudí s neadekvátnym
bývaním, a to prostredníctvom poskytovania služieb z klastra WASH a zdravotných lekárskych služieb priamo v teréne. Prijímateľ
zabezpečil základné hygienické služby prostredníctvom tzv. Drumodomu (upravený autobus s pojazdnými toaletami a sprchami),
ktorý využilo počas projektu viac ako 2 500 ľudí. Výjazdy lekárskeho tímu do terénu zabezpečili základné zdravotné vyšetrenia a prípadnú
referenciu a sprievod na špecializované vyšetrenia pre vyše 4 300 ľudí. V rámci projektu sa prijímateľ zameral aj na budovanie kapacít
zdravotného a pridruženého personálu v oblasti prevencie a poskytovania zdravotnej starostlivosti (bola vytvorená publikácia a zrealizované
on-line stretnutia). V rámci projektu bolo cieľovým skupinám poskytnutých 10 000 hygienických balíčkov, ktoré obsahovali základné
hygienické potreby pre zachovanie základnej čistoty a hygieny.

Dotácia ODA SR:

UGANDA
Názov projektu: 		
			
			
Registračné číslo:
Hl. sektorová priorita:
Prijímateľ: 		

44

Odborné vzdelávanie
pre mladých utečencov
z Južného Sudánu
SAMRS/2019/SSA/1/4
Kvalitné vzdelávanie
Slovenská katolícka charita

51 118,40 €
Projekt sa realizoval v utečeneckom tábore
Pagirinya na učilišti Atiak Technical School
v Ugande. Jeho cieľom bolo vytvoriť v spolupráci
s lokálnym partnerom Caritas Gulu vhodné
podmienky na poskytnutie kvalitného vzdelávania
pre mladých utečencov z Južného Sudánu
a na podporu ich vlastného podnikania a uplatnenia
sa na pracovnom trhu. Počas trvania projektu
bolo otvorených šesť odborných kurzov, každý
v trvaní štyri mesiace: krajčírstvo, murárstvo,
stolárstvo, kaderníctvo, oprava motocyklov
a kuchárstvo. Celkovo sa ich zúčastnilo 127 študentov.
Ukončiť štúdium stihlo 82 mladých ľudí, ktorým
boli odovzdané pracovné nástroje, osvedčenia
o absolvovaní štúdia a počiatočný kapitál.
Z nich sa podarilo otvoriť si vlastné podnikanie
alebo sa zamestnať cca 74 absolventom. Počas
realizácie projektu boli študentom poskytnuté
aj tri prierezové tematické školenia zamerané
na obchodné zručnosti, podnikanie a rôzne iné
základné zručnosti.

© Slovenská katolícka charita, Uganda

Dotácia ODA SR:

UKRAJINA
Názov projektu: 		
Registračné číslo:
Hl. sektorová priorita:
			
Prijímateľ: 		
			

Zdravá voda pre Cherson
SAMRS/2019/VP/1/2
Infraštruktúra a udržateľné 		
využívanie prírodných zdrojov
Asociácia vodárenských 		
spoločností

100 000,00 €
Prioritou projektu bolo formou zdieľania slovenských skúseností z modernizácie vodohospodárskych systémov a využívania moderných
technológii vo vodárenstve podporiť kvalitu života a zdravia obyvateľov v meste Cherson na Ukrajine, a to prostredníctvom udržateľného
rozvoja zastaranej infraštruktúry. Projekt sa zameriaval na dosiahnutie zvýšenia informovanosti a povedomia odbornej verejnosti
o zabezpečení zdravotne nezávadnej dodávky pitnej vody formou inštalácie menších technologických zariadení a o prevádzke týchto
zariadení vo vodárenských spoločnostiach v SR (na túto tému sa organizoval odborný seminár a interaktívny workshop), na vypracovanie
návrhu konkrétneho technického a technologického riešenia na samovýrobu chlórnanu sodného na dezinfekciu pitnej vody v úpravovni
vody č. 4 v meste Cherson a následne na inštaláciu a sprevádzkovanie technologického zariadenia na výrobu chlórnanu sodného priamo
na vstupe surovej vody do systému, vrátane preškolenia odborného personálu vodárenskej spoločnosti mesta Cherson.
V spolupráci s ESOL a ukrajinským projektantom E. P. Vorotnikovom bol vypracovaný projekt technického a technologického riešenia
a poskytnutá kompletná projektová dokumentácia na inštaláciu technologického zariadenia adaptovaného na normy a legislatívu Ukrajiny.
Na základe toho bola hlavným výstupom realizácie projektu už samotná inštalácia technologického zariadenia a sprevádzkovanie elektrolytickej
jednotky na výrobu chlórnanu sodného v úpravovni vody č. 4 mestského vodárenského podniku Cherson. Úspešná implementáciu
projektu zabezpečila dodávku nezávadnej pitnej vody pre minimálne 75 000 obyvateľov mesta Cherson. Následne sa na danú úpravovňu
napojila ďalšia mestská časť, vďaka čomu sa počet obyvateľov, ktorým úpravovňa dodáva vodu, zvýšil na 86 000. Najbližšou perspektívou
je dosiahnuť dodávku vody pre 100 000 obyvateľov. Vďaka implementácii projektu bude mať 37 % obyvateľstva Chersonu zabezpečené
stabilné dodávky vody a vodu garantovanej kvality (t. j. bakteriologicky nezávadnú).

Dotácia ODA SR:

100 000,00 €
Názov projektu: 		
			
			
			
			
Registračné číslo:
Hl. sektorová priorita:
			
Prijímateľ: 		

Schéma mobility ukrajinských
študentov IT na účel transferu
mäkkých a tvrdých zručností
v oblasti IT zo Slovenska
na Ukrajinu
SAMRS/2019/VP/1/5
Podpora tvorby trhového 		
prostredia
Európska migračná agentúra

Projekt sa v spolupráci s vysokými školami a súkromným sektorom zameriaval na zlepšenie výkonnosti IT sektora na Ukrajine,
prostredníctvom zavádzania inovácií v mikro, malých a stredných podnikoch, ako i na zlepšenie výkonnosti IT sektora prostredníctvom
transferu odborných znalostí a mäkkých zručností zo Slovenska na Ukrajinu, na základe vytvorenej schémy študijnej a pracovnej
mobility ukrajinských študentov. Európska migračná agentúra vytvorila v spolupráci s partnermi poradný výbor, ktorý bol
zodpovedný za usmerňovanie postupnej prípravy administratívnych a operačných postupov schémy mobility a spoločných študijných
programov. Okrem toho sa v rámci implementácie projektu zamerali na budovanie partnerstva ukrajinských a slovenských vysokých škôl,
ako i na budovanie partnerstiev so slovenskými firmami, ktoré by fungovali ako podporovatelia študentov v rámci schémy mobility.
Boli vypracované a schválené administratívne a operačné postupy schémy študijnej a pracovnej mobility. Prijímateľ, spolu s partnermi,
poskytoval podporu študentom pilotného programu (napr. rôzne formy praktickej podpory, podpora v podobe individuálnych konzultácií,
organizácia informačných seminárov, podpora v podobe priebežných konzultácií, kurzov jazykovej prípravy a špecializovanej odbornej
prípravy – kurz JAVA, špecifická podpora poskytnutia pomoci pri vybavovaní zmeny účelu prechodného pobytu na Slovensku zo štúdia
na zamestnanie, poskytnutie logistickej a administratívnej pomoci pri príchode a podpora počas pobytu na Slovensku a pod.). V školskom roku
2019/2020 prišlo na Slovensko 18 študentov z ukrajinských univerzít. V rámci projektu partner projektu IT Asociácia Slovenska študentom
zabezpečila uplatnenie v siedmich firmách na Slovensku. Jedným z výstupov projektu boli aj podpísané memorandá o vzájomnej spolupráci
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na realizáciu schémy mobility a následne aj podpísanie zmlúv na vytvorenie spoločných študijných programov v podobe založenia programov
dvojitých magisterských diplomov. Bol vytvorený aj mechanizmus informovania ukrajinských študentov o programe, vďaka ktorému
sa v akademickom roku 2020/2021 do programu prihlásilo 27 študentov, z nich 17 bolo prijatých na štúdium na Slovensku, a to aj pomocou
webstránky www.doubledegree.org, ktorá propaguje spoločné študijné programy a poskytuje informácie ukrajinským študentom o možnosti
študovať a pracovať na Slovensku. Taktiež sa zrealizovalo šesť informačných seminárov na ukrajinských vysokých školách za účasti
290 študentov. V rámci projektu experti Európskej migračnej agentúry sformalizovali fungovanie schémy mobility a vytvorili administratívne
a operačné pravidlá, ktoré sú súčasťou príručky Spoločné študijné programy s ukrajinskými vysokými školami a schéma pracovnej mobility
– Administratívne a operačné programy. V poslednej fáze projektu, v septembri 2020, sa uskutočnil záverečný seminár projektu za účasti
ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivana Korčoka, zástupcov partnerských vysokých škôl, súkromných firiem a médií.

Dotácia ODA SR:

100 000,00 €
Názov projektu: 		
			
			
			
			
Registračné číslo:
Hl. sektorová priorita:
Prijímateľ: 		

Poskytovanie zdravotnej 		
starostlivosti prostredníctvom
Mobilnej urgentnej jednotky 		
primárnej zdravotnej
starostlivosti (MEPU)
SAMRS/2019/UA/1/3
Dobré zdravie
MAGNA

Projekt sa zameriaval na poskytovanie základnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov postihnutých vojenským
konfliktom v regiónoch Novoaidar a Avdiivka na východe Ukrajiny. V rámci projektu bola zriadená Mobilná urgentná jednotka primárnej
zdravotnej starostlivosti (ďalej len „MEPU“), ktorá poskytovala služby s cieľom zlepšiť prístup ku kvalitnej primárnej zdravotnej starostlivosti
ľuďom v núdzi, vrátane pediatrických pacientov. Vďaka realizácii projektu má prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti 67 000 osôb
žijúcich v spádovej oblasti. Súčasťou služby a poradenstva MEPU bola starostlivosť o neprenosné a prenosné choroby s dôrazom
na prevenciu a liečbu, psychosociálna podpora pre obyvateľov trpiacich traumou v konfliktných oblastiach, ako aj starostlivosť o obete násilia.
Psychosociálna podpora bola počas realizácie projektu poskytnutá 4 013 osobám a zrealizovalo sa spolu 6 145 zdravotných konzultácií
pre dospelých a detských pacientov. V rámci projektu prijímateľ spoločne s partnerom bezplatne poskytovali pacientom lieky a vytvorili
systém referovania pacientov z MEPU do sekundárnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti s cieľom ďalšej diagnostiky a liečby.
V rámci tohto systému bolo do špecializovaných zdravotníckych zariadení referovaných 103 pacientov so závažnejším psychologickým
ochorením, do sekundárnych zariadení zdravotnej starostlivosti bolo odovzdaných 127 dospelých pacientov a detí do pätnásť rokov trpiacich
chronickým ochoreniami, ako aj 180 detí do päť rokov. Zdravotnícke vybavenie a spotrebný materiál boli distribuované aj do zdravotníckeho
centra vo Velikej Novosilke. Taktiež boli vyškolení traja miestni zdravotníci s cieľom zvýšiť kvalitu poskytovania zdravotníckych služieb
v podmienkach mobilnej urgentnej jednotky.

Dotácia ODA SR:

100 000,00 €
Názov projektu: 		
			
			
			
			
Registračné číslo:
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Zlepšenie odolnosti a životných
podmienok ľudí zasiahnutých
konfliktom na východe Ukrajiny
prostredníctvom materiálnej
a psychosociálnej podpory
SAMRS/2020/UA/1/4

Cieľom projektu bolo riešenie problémov zraniteľných ľudí žijúcich v regiónoch Bakhmutsk a Avdiivsk v Doneckej oblasti na východe
Ukrajiny prostredníctvom poskytovania psychosociálnej a materiálnej podpory. Hlavnou cieľovou skupinou boli deti a dospelé osoby
so psychosociálnymi problémami žijúce v blízkosti kontaktnej vojnovej línie. Rodiny a deti v Doneckej oblasti sú dlhodobo vystavované
stresu a neistote spojenými s pretrvávajúcim vojenským konfliktom. V rámci projektu bolo zrekonštruovaných päť sociálnych centier
a zabezpečilo sa vybavenie pre pätnásť sociálnych centier zameraných na podporu detí, vďaka čomu sa zlepšil pre približne
5 000 miestnych detí prístup k sociálnej podpore v bezpečnejšom a dôstojnejšom prostredí s vhodnými pomôckami. Taktiež boli

Hl. sektorová priorita:
Prijímateľ: 		

Dobré zdravie
Človek v ohrození, n. o.

poskytnuté odborné konzultácie zamerané
na odolnosť posttraumatického mentálneho zdravia
pre 298 ľudí (19 mužov, 279 žien), pracovné
poradenstvo pre 164 osôb (67 mužov, 97 žien),
lekcie pozitívneho rodičovstva pre 212 osôb
(11 mužov, 201 žien) a zorganizované didaktické
aktivity s detskými psychologičkami pre 1 030 detí
(520 chlapcov, 510 dievčat). Podľa záverečného
prieskumu celkom 90,1 % príjemcov pomoci zaznamenalo
pozitívne zmeny v sociálnej a psychologickej sfére.

Dotácia ODA SR:

99 991,00 €
Názov projektu: 		
			
			
			
			
			
Registračné číslo:
Hl. sektorová priorita:
			
			
Prijímateľ: 		

Zlepšenie zdravotnej
a preventívnej starostlivosti voči
COVID-19 v zdravotníckych 		
zariadeniach a domovoch
pre seniorov v konfliktných
zónach na východe Ukrajiny
SAMRS/2020/HUM/2/16
Dobré zdravie, Infraštruktúra
a trvalé využívanie prírodných
zdrojov
Človek v ohrození, n. o.

Projekt sa zameral na zlepšenie kvality zdravotnej
a preventívnej starostlivosti voči ochoreniu COVID-19
v konfliktných zónach Doneckej a Luhanskej oblasti
na východe Ukrajiny. Cieľovú skupinu projektu
predstavovali miestni obyvatelia, primárne zdravotný
a obslužný personál, pacienti (deti, mládež, tehotné
ženy, dospelí, seniori) a klienti domovov pre seniorov
(ľudia nad 65 rokov). V rámci projektu sa prijímateľ
zameriaval na zabezpečenie prístupu k vode
a sanitácii pomocou inštalácií permanentných cisterien
a vodných čerpadiel v miestnych zdravotníckych
zariadeniach, ambulantných zariadeniach
a domovoch pre seniorov. Prijímateľovi sa podarilo
v dvadsiatich zariadeniach nainštalovať 111 vodných
nádrží, 28 vodných čerpadiel a vyše 1 700 metrov nového
alebo zrekonštruovaného potrubia. Cieľom projektu
bolo aj zabezpečenie funkčného sanitárneho vybavenia
v týchto zariadeniach. V rámci projektu bol zabezpečený
aj prístup k informáciám o prevencii a ochrane voči
COVID-19, hygienických zásadách a o tom, čo robiť
v prípade symptómov.

© Človek v ohrození, n.o., Ukrajina
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Projekty globálneho a rozvojového vzdelávania
Dotácia ODA SR:

UNICEF
Názov projektu: 		
			
			
Registračné číslo:
Hl. sektorová priorita:
Prijímateľ: 		

27 482,00 €
Globálne a rozvojové vzdelávanie
ako súčasť programu Škola 		
priateľská k deťom
SAMRS/2019/RV/1/2
Kvalitné vzdelávanie
Slovenská nadácia pre UNICEF

Predstavenie a zakomponovanie tém globálneho a rozvojového vzdelávania v školských a predškolských zariadeniach v rámci
programu UNICEF – Škola priateľská k deťom tvorilo hlavný zámer tohto projektu. Takmer 400 školských a predškolských zariadení
bolo zapojených do programu a celkovo sa u vyše 11 000 žiakov a žiačok zvýšilo povedomie o rozvojových a globálnych témach. Budovali
sa zároveň kapacity aktéraov v oblasti zavádzania týchto tém – učitelia, ako aj mladí ambasádori. Vytvorené boli štyri sady príručiek
pre materské, základné a stredné školy (spolu jedenásť príručiek dostupných online), pripravili sa dve ukážkové hodiny a dvanásť vzdelávacích
videí, výučbu na školách spolurealizovalo deväť študentov v rámci klubu Junior Ambasádorov. Vypracovaná bola taktiež koncepcia
vzdelávacieho programu pre Junior Ambasádorov, pre 72 z nich sa zrealizovali štyri víkendové stretnutia v troch regiónoch a štrnásť online
stretnutí s účasťou 38 študentov. Osobne sa navštívilo 29 škôl na strednom a východnom Slovensku s cieľom vzdelávať žiakov a žiačky
v rámci programu Škola priateľská k deťom. Vytvorená bola ucelená koncepcia práce s dobrovoľníkmi a pripravili sa témy a formy zapájania
dobrovoľníkov do práce UNICEF na diaľku.
Dotácia ODA SR:

ČLOVEK V OHROZENÍ
Názov projektu: 		
			
Registračné číslo:
Hl. sektorová priorita:
Prijímateľ: 		
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Globálne rozvojové vzdelávanie
pre novinárov
SAMRS/2019/RV/1/3
Kvalitné vzdelávanie
Človek v ohrození, n. o.

24 992,00 €
Hlavným cieľom projektu bolo systematicky integrovať rozvojovú problematiku do vzdelávania budúcich novinárov na vysokých
školách – Univerzite Komenského v Bratislave a Univerzite Konštantína filozofa v Nitre, ako aj do neformálneho vzdelávania novinárov
v Hospodárskych novinách (ďalej len „HN“) a v Digital Media Campus (ďalej len „DMC“). V rámci realizácie projektu sa otvorili predmety
Globálna rozvojová žurnalistika a Globálne výzvy, pričom prvý predmet sa pripravil aj v anglicko-slovenskej online verzii. Do výučby bolo
celkovo zapojených 12 akademikov a 61 študentov. Spoluprácu sa podarilo nadviazať aj s katedrou marketingu Univerzity Konštantína
filozofa v Nitre, kde sa konal jeden workshop s účasťou 52 študentov. Pre novinárov v DMC a HN sa uskutočnilo spolu dvanásť workshopov,
z nich deväť v rámci HN Global Academy a ďalšie workshopy v DMC ako neformálne vzdelávanie študentov žurnalistiky. Workshopy
prilákali 27 účastníkov – deväť študentov a 18 novinárov, vyškolení boli traja členovia redakcie. V rámci druhého cieľa projektu zameraného
na zvýšenie povedomia verejnosti o rozvojových témach prostredníctvom informálneho vzdelávania bolo vytvorených 135 mediálnych
výstupov (článkov) a jedna mediálna analýza na tému Klimatická zmena alebo klimatické zmeny. Ako súčasť HN Global Academy bola
vytvorená aj séria piatich vysvetľujúcich videí na témy: udržateľný rozvoj, zmena klímy, migrácia, globálna daňová architektúra a zelená
ekonomika, pričom všetky boli publikované v sekcii HN Globálne. Zároveň sa realizovalo aj šesť online diskusií a jedno sprievodné vzdelávacie
podujatie so študentmi dokumentaristiky v rámci festivalu Jeden svet.

Projekty programu podnikateľských partnerstiev
Dotácia ODA SR:

BIELORUSKO
Názov projektu: 		
			
			
			
Registračné číslo:
Hl. sektorová priorita:
			
Prijímateľ: 		

Podpora vzdelávania
a zvyšovanie kvality odborného
poradenstva v Bielorusku 		
priateľská k deťom
SAMRS/2019/PPP/1/10
Potravinová bezpečnosť
a poľnohospodárstvo
FEED LAB, s. r. o.

60 132,80 €
Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie kvality odborného poradenstva projektového partnera v oblasti výroby a silážovania objemových
krmív. S týmto cieľom bola lokalizovaná aplikácia TauriNut a vyškolených 23 pracovníkov partnera. Podobné školenia a prenos skúseností
plánuje prijímateľ spolu s partnerom realizovať aj na Ukrajine.

Dotácia ODA SR:

GHANA
Názov projektu: 		
			
			
Registračné číslo:
Hl. sektorová priorita:
Prijímateľ: 		
			

Portable Diagnostics
Accessible to Everybody –
Business Plan
SAMRS/2019/PPP2/1/3
Dobré zdravie
S-Case, s. r. o.

10 000,00 €
Hlavnou aktivitou projektu bolo vypracovanie podnikateľského plánu pre rozvoj prototypu Scase prístroja na telemedicínu a vzdialenú
diagnostiku, ktorá je vhodná aj pre vidiecke oblasti rozvojových krajín. Z dôvodu pandémie COVID-19 prijímateľ nemohol vycestovať
do Ghany, avšak na rozvoji prototypu spolupracoval s ghanskými lekármi, ktorí aktuálne pôsobili v Českej republike a zároveň elektronicky
komunikoval s potenciálnymi partnermi v Ghane.

Dotácia ODA SR:

SEVERNÉ
MACEDÓNSKO
Názov projektu: 		
			
Registračné číslo:
Hl. sektorová priorita:
			
Prijímateľ: 		

Pestovanie liečivých rastlín
pre výrobu biopesticídov
SAMRS/2019/PPP2/1/12
Potravinová bezpečnosť
a poľnohospodárstvo
CEDOME, s. r. o.

9 900,00 €
Projekt bol zameraný na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, teda prepojenie slovenských pestovateľov liečivých rastlín a nájdenie
partnerov v oblasti pestovania liečivých rastlín a výroby biopesticídov priamo v Severnom Macedónsku. V januári 2020 s týmto cieľom
CEDOME zorganizovalo cestu do Severného Macedónska, zrealizovali tri online konferencie a 50 telefonických konzultácií. Cieľom projektu
bolo zapojiť miestne družstvá a podniky do testovania ekologických prípravkov pre ochranu plodín a nájsť partnerov na výrobu biopesticídov.
Prijímateľ si našiel v Severnom Macedónsku dvoch partnerov, s ktorými plánuje zrealizovať väčšie spoločné projekty.
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Dotácia ODA SR:

KEŇA
Názov projektu: 		
			
Registračné číslo:
Hl. sektorová priorita:
Prijímateľ: 		

Portable Diagnostics Accessible
to Everybody – Feasibility study
SAMRS/2019/PPP2/1/2
Dobré zdravie
S-Case, s. r. o.

10 000,00 €
Hlavnou aktivitou projektu bolo vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti. Tomu predchádzalo vycestovanie do Kene a Rwandy a testovanie
prototypu Scase prístroja na telemedicínu a vzdialenú diagnostiku, vhodnú aj pre vidiecke oblasti rozvojových krajín. Prijímateľ počas
cesty v Keni a Rwande vo februári 2020 na účely štúdie zozbieral vyše 70 posudkov a reportov od lekárov, sestier, riaditeľov krajských
úradov v oblasti verejného zdravotníctva z krajov Nakuru, Naivasha, Nairobi, Kigali, Bibugu a Kibuye.

Dotácia ODA SR:

9 980,00 €
Názov projektu: 		
			
			
			
Registračné číslo:
Hl. sektorová priorita:
			
Prijímateľ: 		

Vytvorenie partnerstva a 		
vypracovanie biznis plánu pre PPP
projekt zameraný na produkciu
jedlého hmyzu v Keni
SAMRS/2019/PPP/1/11
Potravinová bezpečnosť
a poľnohospodárstvo
Scientica, s. r. o.

Cieľom projektu bolo vypracovanie podnikateľského plánu pre chov hmyzu v Keni a výrobu krmiva pre zvieratá. Potenciálny partner
identifikoval vhodný druh hmyzu na chov, chovné zariadenie, lokalitu a desať poľnohospodárskych podnikov. V súčasnosti je v Keni
rozšírený chov len jedného druhu hmyzu – cvrčkov. Chov a spracovanie ďalšieho druhu – múčiarov – by vyplnilo medzeru na trhu a rozšírilo
možnosti využitia hmyzu v kenskom potravinárstve. Prijímateľ zvažuje vytvoriť aj nadväzujúci väčší projekt na spustenie chovu hmyzu
v Keni. Projekt by zamestnal približne pätnásť ľudí.

Dotácia ODA SR:

RWANDA
Názov projektu: 		
			
			
			
Registračné číslo:
Hl. sektorová priorita:
			
Prijímateľ: 		
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Podpora udržateľného
a spravodlivého sociálno-		
ekonomického rozvoja
Rwandskej republiky
SAMRS/2020/PPP/1/12
Potravinová bezpečnosť
a poľnohospodárstvo
Rokovia, s. r. o..

99 995,00 €
Projekt sa zameral na vypracovanie stratégie a prieskumu trhu, technicko-ekonomickej dokumentácie k výstavbe továrne a správy
o výsledkoch poľných a laboratórnych testov. Na základe analýz prijímateľ vypracoval podnikateľský plán a získal certifikát o registrácii
investície. Ďalej prijímateľ získal povolenia od Rwandian Development Board na dovoz materiálu na výstavbu továrne a schválenie
rozšírenia pozemku na výstavbu továrne v inovačnom parku Bugesere. Prijímateľ úspešne otestoval hnojivá na troch plodinách a dosiahol
zlepšenie výnosov oproti kontrolným vzorkám. Vďaka udeleniu certifikátu sa prijímateľovi podarilo do Rwandy dopraviť kontajner s 8 000
litrami hnojiva. Prijímateľ podpísal s partnermi dve memorandá o porozumení, vyškolil 449 ľudí, z toho 150 žien, o výhodách ekologického
poľnohospodárstva a praktickom použití hnojív. Taktiež vytvoril inštruktážne videá a investoval do propagácie projektu vo forme billboardov
a reklamy v médiách.

Dotácia ODA SR:

UKRAJINA
Názov projektu: 		
			
			
Registračné číslo:
Hl. sektorová priorita:
			
Prijímateľ: 		

Čistá Žovkva 2.0:
energoefektívne a ekologické
nakladanie s vodou
SAMRS/2019/PPP/1/3
Infraštruktúra a udržateľné 		
využívanie prírodných zdrojov
Enviroline, s. r. o., Košice

197 946,67 €
Cieľom projektu bola spolupráca s partnerskou firmou na Ukrajine a spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie
s názvom Čistá Žovkva – Kanalizácia a ČOV. V prvej fáze prijímateľ zabezpečil nákup náležitého technického vybavenia a zaškolil
ukrajinských projektantov v novom 3D softvéri. Druhá fáza projektu sa týkala spracovania samotnej projektovej dokumentácie pre územné
rozhodnutie a jej odovzdanie mestu Žovkva.

Dotácia ODA SR:

10 000,00 €
Názov projektu: 		
			
			
Registračné číslo:
Hl. sektorová priorita:
Prijímateľ: 		

Štúdia uskutočniteľnosti – 		
Budovanie siete nabíjacích
staníc pre elektromobily
SAMRS/2020/PPP/1/9
Výskum v energetike
ELECTRIK, s. r. o.

Cieľom projektu bolo vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá popisuje spôsoby realizácie siete nabíjacích staníc pre elektromobily
na Ukrajine. Štúdia zahŕňa know-how prijímateľa, nadobudnuté skúsenosťami z množstva úspešne realizovaných projektov na Slovensku.
Užívateľovi poskytne kompletný prehľad od technických postupov, projektových riešení a realizačných prípadov podľa národných noriem
a medzinárodne uznávaného štandardu, ktorý spoločnosť získala ako prvá a zatiaľ aj jediná na Slovensku. Prijímateľ nadviazal kontakty
v meste Užhorod. Z dôvodu pandémie COVID-19 prebiehala väčšina komunikácie online. Prijímateľ si našiel lokálneho partnera, s ktorým
pripravil väčší projekt podnikateľských partnerstiev.

Dotácia ODA SR:

10 000,00 €
Názov projektu: 		
			
			
			
Registračné číslo:
Hl. sektorová priorita:
			
Prijímateľ: 		

Štúdia uskutočniteľnosti – 		
logistické centrum biomasy
pre energetické účely v regióne
mesta Cherson
SSAMRS/2020/PPP/1/13
Infraštruktúra a udržateľné 		
využívanie prírodných zdrojov
Intech Slovakia, s. r. o.

Hlavnou aktivitou projektu bolo vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti. Predchádzalo jej zmapovanie potenciálu regiónu v zmysle
zabezpečenia biomasy pre zamýšľaný projekt modernizácie systému vykurovania v meste Cherson a definovanie podmienok pre
vybudovanie budúceho logistického centra. V rámci štúdie uskutočniteľnosti prijímateľ zmapoval agrosektor, ktorý bude poskytovať
biomasu (slamu z obilnín, repky, odpad zo spracovania kukurice a slnečnice). Štúdia obsahuje podrobné informácie o regióne a jeho
kapacitách na získavanie biomasy. Opiera sa o predchádzajúce štúdie a nové poznatky získané cez dotazníky od agropodnikov. Prijímateľ
zistil, že v súčasnosti sa lisovaním spracúvajú v Chersonskej oblasti len 2 až 3 % slamy. Zároveň definoval, aké technické opatrenia
si bude vyžadovať zvýšenie tejto produkcie. Štúdia sa okrajovo zaoberala tiež potenciálom využitia tŕstia, ale konštatovala aj nízky potenciál
využitia drevnej biomasy.
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Zverejnenie výročnej správy
SAMRS za rok 2021 a dátum
konania verejného odpočtu
Zverejnenie výročnej správy SAMRS
za rok 2021 elektronickou formou
30. apríla 2022:
Úrad vlády Slovenskej republiky:
www.uvsr.sk
Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej
republiky: www.mzv.sk
Slovenská agentúra pre medzinárodnú
rozvojovú spoluprácu:
www.slovakaid.sk
Verejný odpočet dňa 10. mája 2022
v čase od 12:00 do 14:00 hod.,
v priestoroch SAMRS, Pražská 7,
811 04 Bratislava.

Slovenská agentúra
pre medzinárodnú rozvojovú
spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava
www.slovakaid.sk
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