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IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Sídlo:

Grösslingová 35, 811 09 Bratislava

Kontakt:

tel.: +421-2-6820-5011, fax: +421-2-6820-5012
e-mail: info@slovakaid.sk, www.slovakaid.sk

Rezort/zriaďovateľ:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Forma hospodárenia:

Rozpočtová organizácia napojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

IČO:

31819559

Riaditeľka:

Dr. Ing. Zuzana Letková

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú
spoluprácu (ďalej len „SAMRS“) je rozpočtovou
organizáciou Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej
len „MZVaEZ SR“). Poslaním
agentúry je
zabezpečiť implementáciu oficiálnej rozvojovej
pomoci Slovenskej republiky v súlade s
programovými a koncepčnými dokumentmi
pripravovanými MZVaEZ, záväznými dokumentmi
Európskej únie (EÚ), Organizácie spojených
národov (OSN), Organizácie pre ekonomickú
spoluprácu a rozvoj (OECD) a ostatnými
medzinárodnými záväzkami.
Pôsobnosť SAMRS určuje §10 Zákona č. 617/2007
Z.z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a doplnení
zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády
a organizácií ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov z 5. decembra 2007, ktorý
nadobudol účinnosť 1. februára 2008. V zmysle
týchto
dokumentov
hlavnými
činnosťami
organizácie sú najmä:

 príprava a realizácia činností súvisiacich s poskytovaním oficiálnej rozvojovej
pomoci;
 realizácia najmä dvojstrannej oficiálnej rozvojovej pomoci a trojstrannej oficiálnej
rozvojovej pomoci;
 spolupráca so zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti oficiálnej rozvojovej
pomoci;
 riadenie, administrovanie a kontrola činností súvisiacich s realizáciou programov
a projektov dvojstrannej oficiálnej rozvojovej pomoci, projektov humanitárnej
pomoci a obnovy, a projektov rozvojového vzdelávania;
 príprava podkladových materiálov v oblasti oficiálnej rozvojovej pomoci pre
potreby
 realizácie zásadných rozhodnutí koncepčného a strategického charakteru a
na prípravu návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov,
 príprava ľudských zdrojov v oblasti realizácie rozvojových programov a
rozvojových projektov;
 spolupráca s príslušnými štátnymi orgánmi, právnickými osobami a fyzickými osobami,
 koordinácia svojich úloh s inými inštitúciami, ktoré realizujú oficiálnu rozvojovú pomoc
 realizácia edičnej, publikačnej a komunikačnej činnosti súvisiacej s oficiálnou
rozvojovou pomocou.

SAMRS zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s riadením a
administráciou projektového cyklu v rámci Strednodobej
stratégie oficiálnej rozvojovej spolupráce SR na roky 20142018 a Zamerania bilaterálnej rozvojovej spolupráce pre
príslušný rok. Ide predovšetkým o vyhlasovanie výziev na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie, hodnotenie
predložených žiadostí, prípravu zasadnutí Projektovej
komisie SlovakAid, uzatváranie a administráciu zmlúv s
realizátormi projektov,
finančné riadenie a kontrolu
projektov, ich monitoring a hodnotenie.
Úlohou SAMRS je tiež poskytovanie podpory mimovládnym
organizáciám, podnikateľskému sektoru a ostatným
záujemcom o realizáciu projektov s cieľom ich zapojenia do
rozvojových programov a projektov. Agentúra tiež
zabezpečuje komunikáciu hlavných myšlienok a poslania
oficiálnej rozvojovej spolupráce smerom k odbornej i laickej
verejnosti formou rôznych aktivít externej komunikácie.
SAMRS poskytuje oficiálnu rozvojovú pomoc podľa
základných pravidiel a princípov, ktoré sú v súlade so
zahraničnopolitickými a ekonomickými prioritami Slovenskej
republiky a sú v súlade s princípmi medzinárodnej rozvojovej
politiky, najmä Parížskej deklarácie a Akčnej agendy z Akry
a rozvojovej politiky Európskej únie. Pri svojej činnosti kladie
SAMRS dôraz na efektívnosť rozvojovej pomoci, koherenciu
v prospech rozvoja, flexibilnosť poskytovania rozvojovej
pomoci, pričom dbá na hospodárnosť vynakladania
finančných prostriedkov.
Vo svojej činnosti SAMRS zohľadňuje Miléniové rozvojové
ciele a Ciele udržateľného rozvoja OSN, ku ktorým sa
Slovenská republika explicitne prihlásila. V rámci svojich
možností a kompetencií pomáha riešiť globálne problémy,
ako sú odstránenie chudoby a extrémneho hladu,
dosiahnutie všeobecného vzdelania, podpora rodovej
rovnosti, zníženie detskej úmrtnosti, zlepšenie zdravia, boj so
smrteľnými
chorobami
ako
HIV/AIDS,
malária,
či
zabezpečenie trvalej udržateľnosti životného prostredia a
globálneho partnerstva pre rozvoj.

© SAMRS

POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD
ORGANIZÁCIE

Primárnou
úlohou
SAMRS
je
zabezpečovanie
implementácie oficiálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej
republiky v súlade s programovými a koncepčnými
dokumentmi pripravovanými MZVaEZ SR, záväznými
dokumentmi Európskej únie, Organizácie spojených
národov, Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj
a v súlade s ostatnými medzinárodnými záväzkami
Slovenskej republiky.
Oficiálna rozvojová pomoc Slovenskej republiky sa riadi
zákonom č. 617/2007 Z.z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a
doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti
vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov.
Významným strategickým dokumentom pre strednodobý
výhľad činnosti organizácie je Strednodobá stratégia
oficiálnej rozvojovej spolupráce na roky 2004-2018. V
zmysle zákona č. 617/2007 Z. z. je stratégia hlavným
nástrojom plánovania rozvojovej pomoci. Spolu s touto
právnou úpravou je východiskom pre ďalšie plánovacie a
programové dokumenty, v ktorých sú definované postupy,
kam a v akej výške sa finančné prostriedky, určené na
rozvojovú pomoc, prerozdelia.
Strednodobá stratégia rozvíja prístup užšieho teritoriálneho
a sektorového
zamerania, stanovuje teritoriálne a
sektorové priority dvojstrannej a trojstrannej rozvojovej
spolupráce a definuje modality, akými sa oficiálna
rozvojová spolupráca Slovenskej republiky (ODA SR)
implementuje v prioritných krajinách.
Rozpracovaním stratégie je Zameranie bilaterálnej
rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na príslušný rok,
špecifikuje nástroje rozvojovej pomoci spolu s alokáciou
finančných prostriedkov a definuje aktivity na príslušný rok.

Rozvojová pomoc Slovenskej republiky v roku 2015 udržovala
trend menšieho počtu prioritných krajín a zúženie sektorového
zamerania na vybraný okruh tém a projektových aktivít. Z
geografického hľadiska boli v roku 2015 podporené projekty
v nasledovných krajinách:
• v rámci programu rozvojových intervencií: Afganistan, Južný
Sudán, Keňa a Moldavsko,
• v rámci programu odovzdávania skúseností: krajiny
západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo*)
a krajiny Východného partnerstva EÚ (Ukrajina, Bielorusko a
Gruzínsko),
• v rámci predchádzajúcej technickej spolupráce sa ukončili
projekty v krajinách: Čierna Hora, Macedónsko a Srbsko.
Menší rozptyl geografických a sektorových priorít umožnil zvýšiť
efektivitu a zabezpečil väčšiu viditeľnosť a synergiu rozvojových
aktivít. ODA SR sa zamerala na posilnenie koncentrácie na
vybrané témy a sektory, v ktorých má Slovenská republika a jej
rozvojoví aktéri najlepší potenciál a výhody v porovnaní s
etablovanými donormi.
V roku 2015 na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky (ZÚ SR)
v Nairobi a Kišineve pôsobili rozvojoví diplomati SlovakAid,
činnosť ktorých prispela k zlepšeniu a zefektívneniu rozvojovej
spolupráce v týchto programových krajinách.
* Rezolúcia Bezpečnostnej Rady 1244 (1999)

KONTRAKT ORGANIZÁCIE
S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM

Rozpočet SAMRS na rok 2015
Položka

1

610

2
3
4

Ekonomická
klasifikácia

620
1+2

630

9

Poistné a príspevok do poisťovní

Tovary a služby
Tovary a služby spolu:

640

7
8

Mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania

Osobné výdavky spolu:

5
6

Popis výdavkov

Bežné transfery
Bežné transfery spolu:

710

Suma v eurách

169 774
56 956
226 730

105 614
105 614
5 652 520
5 652 520

Obstarávanie kapitálových aktív

0

Obstarávanie kapitálových aktív
spolu:

0

SPOLU:

Mzdy
Poistné
Tovary a služby

5 984 864

Kontrakt medzi MZVaEZ SR a SAMRS na rok 2015 bol uzatvorený v zmysle
uznesenia vlády SR č. 1370/2002/B1 zo dňa 18.12.2002 a podľa zákona
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Upravil vzťahy
pri vykonávaní zahraničnej pomoci v zmysle zákona č. 617/2007 Z.z. o
oficiálnej rozvojovej pomoci a doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o
organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov, zriaďovacej listiny (Rozhodnutie ministra
zahraničných vecí SR číslo 57/2006 zo dňa 27.12.2006) a štatútu SAMRS. V
Kontrakte sú vymedzené práva a povinnosti zúčastnených strán takto:

Bežné transfery

MZVaEZ SR:
 riadi a metodicky usmerňuje SAMRS; zabezpečuje financovanie
predmetu činnosti uvedeného v článku III. Kontraktu;
 schvaľuje objem finančných prostriedkov uvedených v čl. V.,
v rozsahu a termínoch vyplývajúcich z príslušných zákonných úprav,
uznesení vlády Slovenskej republiky a rozhodnutí ministra ZVaEZ SR;
 vykonáva polročné hodnotenie a kontrolu plnenia Kontraktu;
 riadi pracovno-právne vzťahy medzi riaditeľom SAMRS a MZVaEZ
SR a všetky z nich vyplývajúce úkony (najmä zahraničné pracovné
cesty a dovolenky), ktoré podliehajú schváleniu sekciou
ekonomickej spolupráce a rozvojovej pomoci;
 schvaľuje návrhy kontraktu, zápisníc z priebežného hodnotenia
kontraktu, záverečnú správu o plnení kontraktu a výročnú správu.
SAMRS:
 zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 617/2007
Z.z o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001
Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy v znení neskorších predpisov, iných všeobecne záväzných
právnych predpisov, zriaďovacej listiny a interných normatívnych
aktov;
 predkladá návrh rozdelenia /podľa ekonomickej klasifikácie/
objemu finančných prostriedkov určených na činnosť SAMRS v
súlade so schváleným rozpočtom MZVaEZ;
 dodržiava rozpočet uvedený v Kontrakte, pri dodržaní
jednotlivých limitov uvedených v tabuľke „Rozpočet SAMRS výdavky“ v čl. V.;
predkladá sekcii medzinárodných organizácií a rozvojovej
pomoci a sekcii ekonomiky a všeobecnej správy týždeň pred
termínom konania hodnotenia a kontroly plnenia Kontraktu všetky
potrebné podklady;
 informuje MZVaEZ SR o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu
plnenia Kontraktu;
 vypracováva návrhy kontraktu, zápisníc z priebežného
hodnotenia kontraktu, záverečnú správu o plnení kontraktu a
výročnú správu.

Indikatívny rozpočet bilaterálnej ODA podľa nástrojov na rok 2015
Program rozvojových intervencií
Afganistan
Keňa
Moldavsko
Južný Sudán
Program odovzdávania skúseností
Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo , Čierna
Hora, Macedónsko, Moldavsko, Srbsko)
Bielorusko, Gruzínsko, Ukrajina
CETIR
Južné susedstvo EÚ
Program podnikateľských partnerstiev
Program humanitárnej pomoci
Program vysielanie dobrovoľníkov a ich školenie
Program rozvojového vzdelávanie a verejná
informovanosť
Program budovania kapacít
Finančný príspevok pre strešné organizácie,
budovanie kapacít SAMRS, EK kofinancované
projekty
Podporné nástroje
Mikrogranty
Nástroj spolupráce SR a UNDP
Finančné príspevky a aktuálne rozvojové výzvy

indikatívny rozpočet
300 000 €
1 400 000 €
800 000 €
300 000 €
300 000 €
1 000 000 €
200 000 €
250 000 €
370 000 €
300 000 €
180 000 €

200 000 €

300 000 €
200 000 €
145 000 €

© SAMRS

PROGRAMOVANIE A KONTRAHOVANIE
V ROKU 2015

PROGRAMOVANIE A KONTRAHOVANIE
BILATERÁLNEJ ODA SR V ROKU 2015
SAMRS realizovala aktivity podľa schváleného Zamerania bilaterálnej rozvojovej
spolupráce na rok 2015 a schváleného indikatívneho rozpočtu pre dvojstrannú
a trojstrannú pomoc.
Jednotlivými inštrumentmi boli: bilaterálne projekty, aktuálne rozvojové výzvy,
spolufinancovanie rozvojových projektov slovenských subjektov schválených
v rámci výziev vyhlásených Európskou komisiou, projekty rozvojového vzdelávania
realizované na Slovensku, projekty budovania kapacít pre rozvojovú pomoc,
program (Centre for Experience Transfer from Integration and Reforms) CETIR,
vysielanie dobrovoľníkov, finančné príspevky pre ZÚ (tzv. mikrogranty), humanitárna
pomoc a iné finančné príspevky.
V priebehu roka 2015 SAMRS vyhlásila 14 výziev na predkladanie žiadostí o dotácie.
V nasledovnej tabuľke sú uvedené počty schválených projektov a kontrahovaná
suma podľa jednotlivých výziev.

Počty schválených projektov a kontrahovaná suma ODA v rámci jednotlivých výziev vyhlásených v roku 2015
Referenčné číslo

Názov výzvy

SAMRS/2015/AFG/1
SAMRS/2015/BK/1
SAMRS/2015/EK/1
SAMRS/2015/KE/1
SAMRS/2015/MD/1

PRI Afganistan
Budovanie kapacít
Kofinancované projekty EÚ
PRI Keňa
PRI Moldavsko

Dátum
uzavretia
výzvy
18.3.2015
17.4.2015
17.4.2015
18.3.2015
18.3.2015

SAMRS/2015/MD/2

PRI Moldavsko (voda a sanitácia)

SAMRS/2015/RV/1
SAMRS/2015/SSD/1
SAMRS/2015/SU/1
SAMRS/2015/UA/1

SAMRS/2015/ZB/1

Rozvojové vzdelávanie
PRI Južný Sudán
Start-up
TP Ukrajina
Východné partnerstvo (Bielorusko,
Gruzínsko)
Východné partnerstvo (Bielorusko,
Gruzínsko, Ukrajina)
Západný Balkán (Albánsko, BaH, Kosovo)

SAMRS/2015/ZB2/1

Západný Balkán (Albánsko, BaH, Kosovo)

SAMRS/2015/VP/1
SAMRS/2015/VP2/1

SPOLU:

Disponibilné
zdroje

Výška
dotácie

Počet
schválených
žiadostí

Požadovaná
suma

Kontrahovaná
suma

300 000 €
100 000 €
90 000 €
1 400 000 €
600 000 €

200 000 €
50 000 €
35 000 €
250 000 €
100 000 €

1
1
2
6
5

199 960 €
50 000 €
16 560 €
1 439 169,3 €
456 809,5 €

0€
50 000 €
16 560 €
1 429 311,7 €
435 452,3 €

22.4.2015

200 000 €

200 000 €

0

0€

17.4.2015
18.3.2015
17.4.2015
18.3.2015

130 000 €
300 000 €
250 000 €
700 000 €

35 000 €
200 000 €
35 000 €
100 000 €

7
1
2
4

228 600 €
199 473 €
69 800 €
392 329 €

224 633,4 €
199 473 €
69 800 €
389 414 €

18.3.2015

300 000 €

100 000 €

3

276 300 €

262 327,5 €

6.10.2015

400 000 €

100 000 €

2

192 252 €

190 782,80 €

18.3.2015

300 000 €

100 000 €

1

89 409 €

89 409 €

6.10.2015

300 000 €

100 000 €

3

253 141 €

251 933 €

37

0€

3 609 096,70 €

Počet schválených projektov v rámci jednotlivých
výziev vyhlásených v roku 2015 podľa krajín

Afganistan

Keňa

Južný Sudán

Moldavsko

Ukrajina

Východné partnerstvo

Západný Balkán
Počet schválených projektov rámci jednotlivých výziev
vyhlásených v roku 2015

© SAMRS

Budovanie kapacít ODA

EU kofinancované projekty

Rozvojové vzdelávanie

Start up

Schválené projekty v roku 2015 a kontrahovaná suma ODA v eurách

PREHĽAD SCHVÁLENÝCH PROJEKTOV V ROKU 2015

Registračné číslo projektu

Názov projektu

Kontraktor

Sektorová priorita

Štát

Schválená dotácia
ODA v eurách

vzdelávanie

Keňa

247 239,00

SAMRS/2015/KE/1/1

Znižovanie nezamestnanosti mladých zlepšením prístupu ku
kvalitnému vzdelávaniu a získavaniu praktických zručností

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

SAMRS/2015/KE/1/2

Stredná škola II. Časť a prevádzka zdravotného strediska na
ostrove Rusinga

Humanistické centrum NAROVINU

vzdelávanie/
zdravotníctvo

Keňa

SAMRS/2015/KE/1/5

Ekonomické posilnenie postavenia drobných farmárov v regióne
Busia pomocou pestovania sezamu a sprístupnenia trhov

ADRA

poľnohospodárstvo

Keňa

SAMRS/2015/KE/1/6

SOTE ICT: Rozvoj start-upov v Keni cez cvičné firmy na stredných
školách

Nadácia PONTIS

vzdelávanie

SAVIO

vzdelávanie

SAMRS/2015/KE/1/4

Socio-ekonomická integrácia bývalých detí ulice

SAMRS/2015/KE/1/7

Podpora produkcie a marketingu Fair Trade oleja z olejnín :
budovanie ekonomickej nezávislosti malých farmárov v Keni

SAMRS/2015/SSD/1/1

Zabezpečenie pediatrickej starostlivosti v oblasti Gordimu v
Juhosudánskej republike

SAMRS/2015/MD/1/6

Jeden Svet na školách v Moldavsku – výchova k ľudským právam
prostredníctvom dokumentárnych filmov

SAMRS/2015/MD/1/9

SAMRS/2015/MD/1/1

Zlepšenie podmienok sanitácie a hygieny v regióne Hincesti

Podpora bezpečnosti dodávky pitnej vody a stanovenie úrovne
zníženia nebezpečných látok cez sanáciu odpadových vôd v
Moldavsku

SAMRS/2015/MD/1/4

Transparentné, finančne zdravé a konkurencieschopné
samosprávy v Moldavsku

SAMRS/2015/MD/1/5

Vybudovanie udržateľného systému čistenia odpadových vôd
v časti obce Bucovat

SAMRS/2015/UA/1/3

Škola aktívneho občianstva Ukrajina-Slovensko

Nadácia INTEGRA

poľnohospodárstvo

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

zdravotníctvo

Člověk v tísni Slovensko

Keňa

Keňa

Keňa

248 640,00

247 500,00

213 781,20

222 190,00

249 961,50

Južný Sudán

199 473,00

vzdelávanie

Moldavsko

83 810, 00

ADRA

voda a sanitácia

Moldavsko

96 882,30

Výskumný ústav vodného
hospodárstva

voda a sanitácia

Moldavsko

INEKO – Inštitút pre ekonomické
a sociálne reformy

DEKONTA Slovensko

PDCS o.z.

reforma samospráv

voda a sanitácia

vzdelávanie

Moldavsko

Moldavsko

Ukrajina

78 285,00

82 570,00

93 905,00

100 000,00

Schválené projekty v roku 2015 a kontrahovaná suma ODA v eurách

Registračné číslo projektu
SAMRS/2015/UA/1/6

Názov projektu
Transparentné, finančne zdravé a konkurencieschopné
samosprávy na Ukrajine

SAMRS/2015/UA/1/8

Budovanie kapacít na reformu energetického
sektora Ukrajiny

SAMRS/2015/UA/1/1

Skutočne spoločne 2.0: podpora rozvoja občianskej
spoločnosti a zvyšovania kvality spravovania územia na
Ukrajine a transfer slovenských skúseností

SAMRS/2015/VP/1/3

Efektívne riadenie projektov vodného hospodárstva v
Gruzínsku: implementácia metodiky EU a EBOR

SAMRS/2015/VP/1/7
SAMRS/2015/VP/1/1
SAMRS/2015/ZB/1/3
SAMRS/2015/RV/1/1
SAMRS/2015/RV/1/3

SAMRS/2015/RV/1/4

SAMRS/2015/RV/1/5

SAMRS/2015/RV/1/7
SAMRS/2015/RV/1/9
SAMRS/2015/RV/1/10
SAMRS/2015/EK/1/1
SAMRS/2015/EK/1/2

SAMRS/2015/BK/1/2

Národný konvent o EÚ v Gruzínsku
Využitie skúseností pri podpore transformácie regionálneho
trhového prostredia
Lídri MNO pre lepšie partnerstvo a spoluprácu
Safer Cities Education
Zachráň svojho Afričana

Globálne výzvy (nielen) pre žurnalistov

Kontraktor

Sektorová priorita

Štát

Schválená dotácia
ODA v eurách

INEKO – Inštitút pre ekonomické
a sociálne reformy

Reforma samospráv

Ukrajina

91 760,00

energetika

Ukrajina

98 736,00

Karpatská nadácia

občianska spoločnosť

Ukrajina

98 918,00

NISPAcee

vodné hospodárstvo

Gruzínsko

99 265,50

Výskumné centrum SFPA

občianska spoločnosť

Gruzínsko

99 632,00

Slovenská obchodná a
priemyselná komora

budovanie trhového
prostredia

Bielorusko

63 430,00

PDCS o.z.

občianska spoločnosť

Albánsko

89 409,00

STU v Bratislave

rozvojové vzdelávanie

Slovensko

33 829,00

Slovensko

20 414,00

Slovensko

34 524,00

Slovensko

34 871,00

Slovensko

34 740,00
31 253,40

Výskumné centrum SFPA

Vysoká škola muzických umení

Člověk v tísni Slovensko

rozvojové vzdelávanie

rozvojové vzdelávanie

Začlenenie globálneho a rozvojového vzdelávania do
systému vysokoškolského štúdia a do vzdelávania verejnosti a
novinárov

Dvojfarebný svet

Rozvojové sociálne podnikanie

project velvet o.z.

Budúci učitelia pre dnešný svet

Človek v ohrození o.z.

rozvojové vzdelávanie

Slovensko

CEEV Živica

rozvojové vzdelávanie

Slovensko

Globálne vzdelávanie pre univerzity 21.storočia
Európsky rok rozvoja 2015 – médiá a vzdelávanie
Jedzte zodpovedne!
Budovanie kapacít rozvojových aktérov v kontexte
medzinárodnej rozvojovej agendy po roku 2015 a prípravy na
predsedníctvo SR v Rade EU

SAMRS/2015/SU/1/1

Podpora podnikateľov v oblasti podnikania a manažmentu
vody a zlepšenie prístupu miestnej komunity k pitnej vode

SAMRS/2015/SU/1/2

Zlepšenie sociálneho a podnikateľského prostredia v
Moldavskej republike

Platforma MVRO
CEEV Živica

rozvojové vzdelávanie

rozvojové vzdelávanie

rozvojové vzdelávanie
rozvojové vzdelávanie

35 000,00

Slovensko

10 800,00

Slovensko

5 760,00

Platforma MVRO

budovanie kapacít ODA

Slovensko

50 000

Aqua Solutions

voda a sanitácia

Keňa

35 000,00

MEDAS

rozvoj poľnospodárstva

Moldavsko

34 800,00

Schválené projekty v roku 2015 podľa sektorového
zamerania (počet schválených projektov)
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V priebehu roka 2015
SAMRS vyhlásila 14 výziev
na predkladanie žiadostí
o dotácie. Celkovo
bolo kontrahovaných 37
bilaterálnych rozvojových
projektov v hodnote
3 609 096 €.

14 výziev /37 projektov / 3 609 096 €

CETIR - CENTRUM PRE TRANSFER SKÚSENOSTÍ
Z INTEGRÁCIE A REFORIEM

CETIR - CENTRUM PRE TRANSFER SKÚSENOSTÍ Z INTEGRÁCIE A REFORIEM
(Centre for Experience Transfer from Integration and Reforms)
Program na odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem (Centre for Experience Transfer from Integration and Reforms - CETIR)
spustilo MZVaEZ SR v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci v lete 2011, za uplynulé roky sa program stal efektívnym a flexibilným
nástrojom bilaterálnej ODA SR. Úlohou programu CETIR v roku 2015 bolo naďalej odovzdávať slovenské skúsenosti z integrácie do
európskych a severoatlantických štruktúr ako aj poznatky z transformačného procesu a z implementovania reforiem. Program bol
pôvodne vymedzený pre prioritné krajiny slovenskej ODA, neskôr bol okruh krajín rozšírený na všetky krajiny prechádzajúce
transformačným, alebo integračným procesom.
CETIR sa sústreďoval na ďalšie prehlbovanie kontaktov slovenských expertov s predstaviteľmi štátnych orgánov prevažne krajín
západného Balkánu a Východného partnerstva. Snažil sa promptne reagovať na konkrétne požiadavky partnerskej krajiny s využitím
skúseností a za aktívnej účasti slovenských ministerstiev a ďalších inštitúcií. CETIR kládol dôraz na posilňovanie reformného úsilia,
napĺňanie európskej perspektívy a zlepšovanie dobrého spravovania vecí verejných prostredníctvom partnerských konzultácií,
študijných návštev a stáží v konkrétnych sektoroch a štátnych inštitúciách.
Realizáciu programu zabezpečovala SAMRS prostredníctvom svojho kontaktného bodu a finančného manažéra. Za riadenie
programu zodpovedal Riadiaci výbor CETIR (MZVaEZ SR) v zmysle schváleného štatútu. Dôležitú úlohu pri realizácii programu
zohrávali zastupiteľské úrady Slovenskej republiky, ktoré iniciovali, predkladali, prípadne posudzovali, jednotlivé návrhy aktivít.
V roku 2015 pokračovalo MZVaEZ SR vo využívaní nástroja, prostredníctvom ktorého bolo implementovaných 28 aktivít realizovaných
formou študijných pobytov zástupcov štátnej správy z partnerských krajín na Slovensku, expertných konzultácií slovenských
odborníkov zo štátnej správy v zahraničí alebo stáží diplomatov z partnerských ministerstiev zahraničných vecí na MZVaEZ SR.
Projekty CETIR boli realizované v ôsmich krajinách – Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Moldavsko, Palestína,
Srbsko a Ukrajina v celkovej hodnote 126 265, 98 €. Prehľad aktivít CETIR realizovaných v roku 2015 sa nachádza v nasledovnej
tabuľke.

© SAMRS

Krajina

Názov aktivity

Forma aktivity

Albánsko

Stáž zamestnanca MZV

Albánsko

Evaluácia činností analytického a výskumného centra kancelárie parlamentu AR

Albánsko

Konzultačné a školiace aktivity pre výskumné centrum Kancelárie parlamentu AR

Vyslanie expertov

Albánsko

Presadzovanie pravidiel poskyt.a prijimania štátnej pomoci v AR

Študijná návšteva

Albánsko

Poskytnutie technickej pomoci - normy, normalizácia, metrológia

Študijná návšteva

Albánsko

Podpora a rozvoj malého a stredného podnikania

Vyslanie expertov

Bielorusko

Výmena skúseností z digitalizácie múzejných zbierok

Študijná návšteva

Bielorusko

Preberanie skúseností s aplikovaním Bolonského systému vo vzdelávaní na univerzitách

Študijná návšteva

Bosna a Hercegovina

Implementácia direktív EÚ o obnoviteľných zdrojoch energie (OZE)

Študijná návšteva

Bosna a Hercegovina

Posilňovanie kapacít podnikateľského sektora BaH v oblasti podpory legislatívnych zmien

Vyslanie expertov

Gruzinsko

Vodný manažment

Študijná návšteva

Gruzinsko

Regionálny rozvoj a decentralizácia verejnej správy

Študijná návšteva

Gruzinsko

Zdieľanie skúseností SR v oblasti spracovania tuhého odpadu

Študijná návšteva

Gruzinsko

Procedúry fytosanitárnej hraničnej kontroly pre Gruzínsky daňový úrad

Študijná návšteva

Moldavsko

Zdieľanie skúseností SR v oblasti ochrany hospodárskej súťaže a štátnej pomoci

Študijná návšteva

Moldavsko

Výmena skúseností medzi MDVRR SR a Min. region. rozvoja a výstavby MR

Študijná návšteva

Moldavsko

Zavádzanie a fungovanie celoštátneho antiplagiátorského detekčného systému

Študijná návšteva

Moldavsko

Štatna hydrometeorologická služba

Študijná návšteva

Moldavsko

Medzinárodný výcvikový kurz pre účely civilného krízového manažmentu a mierových misií

Študijná návšteva

Palestina

Krátkodobá stáž nižších diplomatov

Srbsko

Zosúladenie odborného vzdelávania s potrebami pracovného trhu

Srbsko

Boj proti daňovým únikom a šedej ekonomike

Vyslanie expertov

Srbsko

Vývoj a využívanie fondov EU v SR

Študijná návšteva

Srbsko

Zdieľanie slovenských skúseností v oblasti poistenia pracovných úrazov a chorôb z povolania

Študijná návšteva

Ukrajina

Kurz o Security Sector Reform pre krajiny V4 a Ukrajinu

Študijná návšteva

Ukrajina

Okrúhly stôl V4 k reforme verejnej správy

Vyslanie expertov

Ukrajina

Podpora Ivano-Frankovskej oblasti UA pri využívaní finančných nástrojov EU

Vyslanie expertov

Ukrajina

Medzinárodný výcvikový kurz pre účely civilného krízového manažmentu a mierových misií

Študijná návšteva

Stáž
Vyslanie expertov

Stáž
Študijná návšteva

Schválené projekty CETIR v roku 2015 (počet projektov podľa krajín)
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PROJEKTY CETIR REALIZOVANÉ V ROKU 2015 PODĽA KRAJÍN

PROGRAM VYSIELANIA
DOBROVOĽNÍKOV A EXPERTOV

PROGRAM VYSIELANIA DOBROVOĽNÍKOV
Vysielanie dobrovoľníkov, ako jedna z foriem oficiálnej rozvojovej pomoci, napomáha budovať kapacity slovenských odborníkov, dobrovoľníkov a osobitne
mladých ľudí. Vysielanie dobrovoľníkov využíva väčšina tradičných donorov, či už vo forme vysielania mladých ľudí za účelom získavania skúseností s
rozvojovou problematikou alebo formou vysielania expertov, ktorí sú ochotní bez nároku na odmenu zdieľať svoje skúsenosti s lokálnymi inštitúciami v
rozvojových krajinách. V roku 2015 bol z programu SlovakAid financovaný pobyt 41 dobrovoľníkov v celkovej kontrahovanej sume 300 293,40 €:
Počet financovaných
projektov

Krajina

ADRA

10

Albánsko (2), BaH (2), Ekvádor (1), Gruzínsko (1), Keňa (3),
Moldavsko (1), Ukrajina (1)

81 700,00

Človek v ohrození

2

Keňa (1), Ukrajina (1)

15 600,00

Dvojfarebný svet

6

Kambodža (4), Keňa (2)

41 100,00

eRko

8

Etiópia (2), Keňa (6)

28 800,00

Nadácia Pontis

2

Keňa (2)

8 360,00

SAVIO o.z.

2

Keňa (2)

18 333,40

Slovenská katolícka charita

1

Rwanda

Vysoká škola sv. Alžbety

14

India (2), Keňa (3), Lesotho (3), Rwanda (3), Uganda (3)

Kontraktor

Rozpočet €

6 500,00
99 900,00

Školenie pre dobrovoľníkov

4

996,00

SPOLU:

45

301 289,40

Program vysielania dobrovoľníkov v roku 2015 (počet vyslaných dobrovoľníkov podľa krajín)
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MIKROGRANTY/
HUMANITÁRNA POMOC

MIKROGRANTY
Finančné príspevky pre ZÚ, tzv. mikrogranty boli aj v roku 2015 úspešným a flexibilným
nástrojom rozvojovej pomoci. Jedná sa o malé projekty v hodnote do 5 000 € v trvaní
do 6 mesiacov. V roku 2015 bolo schválených 61 mikrograntov v celkovej
kontrahovanej sume 282 154,56 €.

Mikrogranty (finančné príspevky pre ZÚ) kontrahovanie v roku 2015
ZÚ

Počet schválených FP

Rozpočet €

ZÚ Dillí

1

4867,95

ZÚ Kišiňov

16

79 945,98

ZÚ Kyjev, GK Užhorod

3

13 620,00

ZÚ Minsk

4

17 108,00

ZÚ Nairobi

16

78 911,58

ZÚ Peking (MN)

3

14 962,00

PZÚ Priština

7

19 864,39

ZÚ Sarajevo

4

18 500,00

ZÚ Skopje

1

5 000,00

ZÚ Tbilisi

3

14 998,03

ZÚ Teherán (AFG)

1

4 646,40

ZÚ Tirana

2

9 729,93

SPOLU

61

282 154,26

HUMANITÁRNA POMOC
Celkovo sa v rámci finančných humanitárnych príspevkov realizovala pomoc vo výške 609 215 €.
SAMRS poskytla k 31. 12. 2015 finančnú humanitárnu pomoc na základe rozhodnutia podpredsedu vlády a ministra ZVaEZ SR nasledovne:

Čerpanie finančných prostriedkov na humanitárnu pomoc v roku 2015
Krajina
Európa, regional/multicountry

Druh pomoci

Prijímateľ pomoci

Výška príspevku (€)

Humanitárna pomoc SR na pomoc pri prijímaní migrantov

Croce Rossa Italiana

Gruzínsko

Finančná humanitárna pomoc pre gruzínskych občanov v reakcii
na záplavy v Tbilisi

Georgia Red Cross Society

15 000

Nepál

Finančný príspevok pre World Vision International určený na
odstraňovanie následkov ničivého zemetrasenia v Nepále

World Vision International

30 000

Slovensko

Finančná humanitárna pomoc

14 500

Slovensko

Liečebno-rehabilitačné pobyty na Šírave pre ukrajinských občanov

Pravoslávna cirkevná obec Pstriná
Medzinárodná asociácia pre
podporu Ukrajiny

100 000

50 000

Slovensko

Rehabilitačné pobyty v Demänovskej doline pre ukrajinské deti

Slovensko

Letný pobyt na Šírave pre ukrajinské deti

Ternopilský regionálny charitatívny
fond Kresťanská rodina
Horezza s.r.o

Srbsko

Finančná posthumanitárna pomoc pre Srbsko

TENT Nikola Teslu

Finančná humanitárna pomoc pre Srbskú republiku, Komisariát
pre utečencov
Humanitárna pomoc pre sýrskych utečencov

Komisariát pre utečencov Srbskej
republiky
UNHCR Voluntary Funds

Finančná humanitárna pomoc na nákup liekov a potravín
pre najviac postihnuté a zraniteľné skupiny obyvateľstva v Sýrii

Výbor patriarchu melchitskej
gréckokatolíckej cirkvi Gregoriosa III

10 000

Vláda Tadžickej republiky

10 000

ICRC

30 000

Horezza a.s.

10 335

Srbská republika
Sýria
Sýria
Tadžikistan

Ukrajina
Ukrajina

Finančná humanitárna pomoc pre tadžických občanov v reakcii na
záplavy
Finančný príspevok pre ICRC
Finančná humanitárna pomoc pre ukrajinské deti postihnuté
konfliktom

12 000
4 980
200 000
50 000
30 000

Ukrajina

Finančná humanitárna pomoc pre oddelenie detskej onkológie
Národného inštitútu onkológie v Kyjeve

ZÚ Kyjev

15 000

Ukrajina

Finančná humanitárna pomoc

Pravoslávna cirkevná obec Pstriná

10 000

Ukrajina

Finančná humanitárna pomoc pre pôrodnícku kliniku v Užhorode

ZÚ Kyjev

8 700

Ukrajina

Finančná humanitárna pomoc pre Fakultnú infekčnú nemocnicu v
Užhorode

ZÚ Kyjev

8 700

SPOLU:

609 215 €

INÉ FINANČNÉ PRÍSPEVKY

INÉ FINANČNÉ PRÍSPEVKY
Na základe rozhodnutia PPV a ministra ZVaEZ SR, poskytla SAMRS nasledovné finančné príspevky:

Čerpanie finančných prostriedkov na iné finančné prostriedky v roku 2015
Výška
príspevku v €
50 000

Krajina

Druh pomoci

Prijímateľ pomoci

Bosna a Hercegovina

Finančný príspevok na výstavbu multifunkčného ihriska v meste Srebrenica

Municipality of Srebrenica

Bosna a Hercegovina

Finančný príspevok na dostavbu multifunkčného ihriska v meste Srebrenica

ZÚ Sarajevo

20 000

Francúzsko

Finančný príspevok do fondu Unite4Heritage

UNESCO

15 000

Francúzsko

Finančný príspevok do Fondu Druhého protokolu k Haagskemu dohovoru o
ochrane kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu

UNESCO

15 000

Irak

Finančný príspevok SR na uľahčenie okamžitej stabilizácie území Iraku
očistených od ISIL

Funding Facility for Immediate Stabilisation

50 000

Moldavsko

Finančný príspevok pre Institute for European Policies and Reforms

Institute for European Policies and Reforms

49 970

Moldavsko

Nákup desiatich vozidiel rýchlej zdravotnej služby pre moldavské nemocnice

Institute of Emergency Medicine

Moldavsko

Finančný príspevok na podporu trilaterálnej spolupráce v Moldavsku

ADRA Moldavsko

Dobrovoľný príspevok SR do Výboru OECD pre rozvojovú pomoc

OECD

30 000

Finančný príspevok na organizáciu 3. konferencie OSN o ľudských sídlach a
udržateľnom ľudskom rozvoji

UN Habitat

15 000

Dobrovoľný finačný príspevok SR do Európskeho fondu pre demokraciu

European Endowment for Democracy

50 000

Slovensko

Slovak Republic-UNDP Partnership for Results in the International
Development Cooperation

United Nations Development Programme

Ukrajina

Cesta tímu ECFR na Ukrajinu a Bieloruska

European Council for Foreign Relations

10 000

Ukrajina

Finančný príspevok na projekt OECD zameraný na boj proti korupcii na Ukrajine

OECD

10 000

Ukrajina

Finančný príspevok na podporu projektu think-tanku ECFR

European Council on Foreign Relations

30 000

Ukrajina

Finančný príspevok na podporu projektu OECD k hodnoteniu hospodárskej
súťaže na Ukrajine

OECD

10 000

Ukrajina

Finančný príspevok na podporu projektu UNDP- Sekretariát pre energetickú
efektívnosť na Ukrajine

United Nations Development Programme

50 000

Finančný príspevok SR pre UNRWA na pomoc palestínskym utečencom

UNRWA

50 000

Západný breh a
pásmo Gazy
SPOLU:

60 000
100 000

200 000

814 970 €.
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BILATERÁLNYCH ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV V ROKU 2015

ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

FINANCOVANIE ROZVOJOVÝCH AKTIVÍT V ROKU 2015
SAMRS v roku 2015 realizovala bilaterálne projekty, ktoré boli kontrahované v rámci Zamerania bilaterálnej rozvojovej spolupráce na rok 2015 a
zároveň zabezpečovala ich financovanie, monitorovanie a kontrolu. Čerpanie v roku 2015 (vyplatené prostriedky) je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Prehľad čerpania bilaterálnej ODA podľa nástrojov za rok 2015
Program rozvojových intervencií
Afganistan
Keňa
Moldavsko
Južný Sudán
Program odovzdávania skúseností
Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo (Čierna Hora, Macedónsko,
Moldavsko, Srbsko)
Bielorusko, Gruzínsko, Ukrajina
CETIR
Južné susedstvo EÚ
Program podnikateľských partnerstiev
Program humanitárnej pomoci
Program vysielanie dobrovoľníkov a ich školenie
Program rozvojového vzdelávanie a verejná informovanosť
Program budovania kapacít
Finančný príspevok pre strešné organizácie, budovanie kapacít SAMRS, EK
kofinancované projekty
Podporné nástroje
Mikrogranty
Nástroj spolupráce SR a UNDP
Finančné príspevky a aktuálne rozvojové výzvy
Chod a odborná činnosť SAMRS
Výdavky SAMRS, rozvojoví diplomati, externá evaluácia projektov
Celkové čerpanie ODA:

čerpanie v roku 2015
138 208,43 €
949485,97 €
430 005,07 €
136 696,84 €
331 439,77 €
455 872,86 €
126 265, 98 €
40 942,73 €
9 814,82 €
609 215,00 €
234 180,15 €
189 844,58 €
89 491,70 €

228 418,15 €
200 000,00 €
614 970,00 €
464 145,00 €
5 248 997,05 €
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Čerpanie podľa jednotlivých programov ODA SR v roku 2015

Program rozvojových intervencií
Program odovzdávania skúseností
Južné susedstvo EÚ
Humanitárna pomoc
Finančné príspevky
Mikrogranty
CETIR
Vysielanie dobrovoľníkov
Program budovania kapacít
Program podnikateľských partnerstiev
Program rozvojového vzdelávania a verejnej informovanosti
Chod a odborná činnosť SAMRS

1 800 000,00 €
1 600 000,00 €
1 400 000,00 €
1 200 000,00 €
1 000 000,00 €
800 000,00 €
600 000,00 €
400 000,00 €
200 000,00 €
0,00 €

Program
rozvojových
intervencií

Program
odovzdávania
skúseností

Južné susedstvo EÚ

Humanitárna
pomoc

Finančné príspevky

Mikrogranty

CETIR

Vysielanie
dobrovoľníkov

Program budovania
kapacít

Program
podnikateľských
partnerstiev

Program
rozvojového
vzdelávania a
verejnej
informovanosti

Chod a odborná
činnosť SAMRS

Program rozvojových intervencií –
čerpanie v roku 2015 podľa krajín

Program odovzdávania skúseností– čerpanie
v roku 2015 podľa krajín

1 000 000,00 €

300 000,00 €

900 000,00 €
250 000,00 €

800 000,00 €
700 000,00 €

200 000,00 €
600 000,00 €
500 000,00 €

150 000,00 €

400 000,00 €
100 000,00 €

300 000,00 €
200 000,00 €

50 000,00 €
100 000,00 €
0,00 €
Afganistan

Južný Sudán

Keňa

Moldavsko

0,00 €
Albánsko

Bielorusko

Bosna a
Čierna Hora
Hercegovina

Gruzínsko

Kosovo

Macedónsko

Moldavsko

Srbsko

Ukrajina

© SAMRS
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Finančné príspevky pre ZÚ (mikrogranty) – čerpanie v roku 2015

GK Užhorod

PZÚ Priština

ZÚ Belehrad

ZÚ Dillí

ZÚ Hanoj

ZÚ Kišinev

ZÚ Kyjev

ZÚ Nairobi

ZÚ Peking

ZÚ Sarajevo

ZÚ Skopje

ZÚ Tbilisi

ZÚ Tehrán

ZÚ Tirana

ZÚ Varšava

Program vysielania dobrovoľníkov – čerpanie podľa krajín v roku 2015

120 000,00 €
100 000,00 €
80 000,00 €
60 000,00 €
40 000,00 €
20 000,00 €
0,00 €

Program rozvojových intervencií a Program odovzdávania skúseností
(čerpanie finančných prostriedkov v roku 2015)

Moldavsko 430 005 €

Afganistan 138 208 €

Južný Sudán 136 696 €
Keňa 949 485 €

Program rozvojových intervencií

Program odovzdávania skúseností krajiny Východného partnerstva

Program odovzdávania skúseností
krajiny západného Balkánu

ROZPOČET ORGANIZÁCIE

V priebehu roka 2015 bol rozpočet SAMRS upravený nasledovne:
1. rozpočtovým opatrením MF SR č. 4 bol zvýšený limit výdavkov v
kategórii 640 – Bežné transfery o 2 237 015,50 €, uvoľnením viazaných
prostriedkov z rokov 2014 a 2013 v súvislosti s poskytovaním oficiálnej
rozvojovej pomoci;

Čerpanie rozpočtu SAMRS za rok 2015 (stav k 31.12.2015)

2. rozpočtovým opatrením MF SR č. 14/2015 bolo povolené
prekročenie limitu výdavkov v kategórii 640 - Bežné transfery vo výške
50 000 €, presunom z Úradu vlády SR na vybudovanie ihriska v
Srebrenici;

Ekonomická
klasifikácia

Schválený
rozpočet v
eurách

Upravený
rozpočet v
eurách

Čerpanie v
eurách

% čerpania
k upravenému
rozpočtu

610

169 774

172 614

172 476

99,92 %

3. rozpočtovým opatrením MF SR č. 21/2015 bol zvýšený limit
výdavkov v kategórii 640 – Bežné transfery o 693 713 €, uvoľnením
viazaných prostriedkov z
predchádzajúceho roka v súvislosti
s poskytovaním oficiálnej rozvojovej pomoci;

620

56 956

75 349

75 038

99,59%

630

105 614

299 941

294 806

98,29 %

640

5 652 520

4 577 581,50

4 575 824

99,97 %

Z toho ODA

5 650 860

4 573 921,50

4 572 225

99,96 %

Spolu

5 984 864

5 125 485,50

5 118 143

99,86 %

4. na financovanie programu CETIR bol realizovaný interný presun
rozpočtových prostriedkov nasledovne:
z kategórie 640 - Bežné transfery do kategórie 630 - Tovary a služby vo
výške 187 000 €;
z kategórie 640 - Bežné transfery do kategórie 620 - Poistné a príspevok
do poisťovní vo výške 13 000 €;
5. presun prostriedkov v rámci rozpočtu SAMRS z kategórie 640 - Bežné
transfery do kategórie 630 - Tovary a služby vo výške 80 000 € na
financovanie aktivít verejnej informovanosti;
6. presun prostriedkov v rámci rozpočtu SAMRS na financovanie
expertov na externé hodnotenie projektov, presun z kategórie - 640
Bežné transfery do kategórie - 630 Tovary a služby vo výške 1 000 €;

7. presun prostriedkov v rámci rozpočtu SAMRS na financovanie
tréningov dobrovoľníkov pred odchodom do vysielajúcej krajiny,
presun z kategórie 640 - Bežné transfery do kategórie 630 - Tovary a
služby vo výške 1 445 €;

10. rozpočtovým opatrením MF SR č. 31/2015 bolo povolené prekročenie limitu výdavkov
v kategórii 640 - Bežné transfery vo výške 20 000 €, presunom z Úradu vlády SR na
vybudovanie ihriska v Srebrenici;
11. presun v rámci rozpočtu SAMRS z kategórie 630 - Tovary a služby do kategórie 640 Bežné transfery vo výške 2 000 €;

8. interný presun prostriedkov v rámci rozpočtu na budovanie kapacít
SAMRS a štátnej správy, presun z kategórie 640 - Bežné transfery do
kategórie 630 - Tovary a služby vo výške 10 000 €;

12. rozpočtovým opatrením MF SR č. 53/2015 bol zvýšený limit výdavkov v kategórii 640 –
Bežné transfery o 1 328 520 € uvoľnením viazaných prostriedkov z rokov 2014 v súvislosti
s poskytovaním oficiálnej rozvojovej pomoci;

9. rozpočtovým opatrením č. 26/2015 bolo povolené prekročenie
limitu výdavkov z dôvodu valorizácie tarifných platov od 1. 1. 2015
a 1. 7. 2015:zvýšenie výdavkov v kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné
príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 2 840 €; zvýšenie výdavkov v
kategórii 620 - Poistné a príspevok do poisťovní o 993 € z dôvodu
zvýšenia odvodovej povinnosti v dôsledku valorizácie tarifných platov;

13. rozpočtovým opatrením MF SR č. 66/2015 bol presunom prostriedkov z rozpočtu SAMRS
do rozpočtu kapitoly MV SR znížený rozpočet SAMRS v kategórii 640 - Bežné transfery o 127
440 €, rozpočtové opatrenie sa realizovalo z dôvodu poskytnutia materiálnej humanitárnej
pomoci v súvislosti s utečeneckou krízou za účelom nadobudnutia obytných kontajnerov
pre Slovinskú republiku ;

14. presun prostriedkov v rámci rozpočtu SAMRS z kategórie 630 - Tovary a
služby do kategórie 620 - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 4 400 €;
15. presun prostriedkov v rámci rozpočtu SAMRS z kategórie 630 - Tovary a
služby do kategórie 640 - Bežné transfery vo výške 78 718 €, išlo o presun
nevyčerpaných prostriedkov na program CETIR, program Budovania kapacít
SAMRS a štátnej správy a na školenia dobrovoľníkov pred odchodom do
prijímajúcej krajiny;
16. rozpočtovým opatrením č. 80/2015 sa zrealizovalo viazanie prostriedkov v
kategórii 640 - Bežné transfery v prospech rozpočtu MZVaEZ SR vo výške 131
850 € z dôvodu vyslania zamestnancov SAMRS ako rozvojových diplomatov
na ZÚ Kišiňov a ZÚ Nairobi;
17. rozpočtovým opatrením č. 85/2015 bol znížený rozpočet v kategórii 640 –
Bežné
transfery viazaním nevyčerpaných prostriedkov na projekty ODA do
nasledujúceho rozpočtového roka vo výške 4 933 170 € (z toho zdroj 131E vo
výške 986 670 € a zdroj 111 vo výške 3 946 500 € ).

ČERPANIE ROZPOČTU SAMRS ZA ROK 2015
V kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania boli
finančné prostriedky čerpané v súlade s rozpočtom vo výške 172 476 €, t. j.
99,92 % k upravenému rozpočtu.
V kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní boli finančné prostriedky
čerpané v súlade s rozpočtom vo výške 75 038 €, t. j. 99,59 % k upravenému
rozpočtu.
V kategórii 630 Tovary a služby boli výdavky realizované v súlade s rozpočtom
a čerpané vo výške 294 806 €, t. j. 98,29 % k upravenému rozpočtu.

V kategórii 640 Bežné transfery boli prostriedky čerpané v súlade s rozpočtom
vo výške 4 575 824 €, t. j. 99,97 % k upravenému rozpočtu.
K 31.12.2015 bolo celkové čerpanie rozpočtu SAMRS vo výške
čo predstavuje 99,86% k upravenému rozpočtu.

5 118 143 €,

Čerpanie osobných výdavkov a výdavkov na prevádzku SAMRS (610, 620,
630, 642015) predstavuje k 31.12. 2015 sumu 331 295 €.
Na financovanie programu CETIR boli použité finančné prostriedky v objeme
126 266 €, na financovanie expertov pre externé hodnotenie projektov 1 000
€, na financovanie tréningov dobrovoľníkov pred odchodom do vysielajúcej
krajiny 996 €, na financovanie aktivít Verejnej informovanosti 80 883 € a na
budovanie kapacít SAMRS a štátnej správy 5 479 €.

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
ORGANIZÁCIE

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE SAMRS V ROKU 2015

V odpočtovom období od 1.1. do 31.12.2015 organizáciu riadila Dr. Ing. Zuzana Letková.
K 31.12.2015 mala organizácia 12 zamestnancov a 7 osôb na dohodu o prácach mimo pracovného pomeru.
Nevyhnutné služby boli zabezpečené dodávateľským spôsobom: upratovanie, BOZP, údržba softvéru, kontrola
vyúčtovania výdavkov, školenie pre dobrovoľníkov a pod.
Organizačná štruktúra SAMRS k 31.12.2015

Riaditeľ SAMRS
Organizačný úsek

Finančný manažment

Projektový manažment

Asistent

Finančný manažér

Projektový manažér

Personalista a ekonóm

Finančný manažér

Projektový manažér

Účtovník a mzdár

Projektový manažér

Projektový manažér

Projektový manažér

Projektový manažér

© SAMRS

HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA
ORGANIZÁCIE V ROKU 2015

Rok 2015 priniesol v oblasti rozvojovej agendy viaceré pozitívne zmeny a
posuny. Okrem vyhodnocovania Miléniových rozvojových cieľov bol rok
2015 kľúčovým v oblasti prijímania nových záväzkov známych ako
Agenda 2030. Hlavným zámerom novej agendy je odstránenie chudoby
a hladu a vytvorenie dôstojných podmienok pre život. V Európe bol celý
rok 2015 venovaný téme rozvoja v rámci Európskeho roka rozvoja
(European Year for Development), ktorý poskytol jedinečnú príležitosť
pre organizácie zapojené do rozvojovej spolupráce prezentovať
európske odhodlanie bojovať proti chudobe na celom svete a
inšpirovať ľudí i organizácie v rámci Európskej únie, aby sa viac
angažovali v tejto oblasti.
V novembri 2015 bol Národnou radou SR schválený nový zákon
o rozvojovej spolupráci (Zákon č. 392/2015 Z.z. o oficiálnej rozvojovej
spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktorý má ambíciu
prostredníctvom zavedenia nových nástrojov rozvojovej spolupráce
(zadanie zákazky, odpustenie dlhu, poskytnutie zvýhodneného
vývozného úveru) zabezpečiť efektívnejšie a udržateľné výsledky, čím
reaguje na moderné trendy a výzvy medzinárodnej rozvojovej
spolupráce.
SAMRS v roku 2015 pokračovala v posilňovaní efektívnych riadiacich
mechanizmov, skvalitňovaní činnosti a v komunikácii s partnermi
a verejnosťou. Hlavné činnosti organizácie boli vykonávané v zmysle
zmluvy (Kontrakt medzi MZVaEZ SR a SAMRS na rok 2015) so
zriaďovateľom a schváleného Zamerania bilaterálnej rozvojovej
spolupráce Slovenskej republiky na rok 2015. Okrem viacerých školení
a konzultácií pre žiadateľov o dotácie a kontraktorov, SAMRS aktívne
budovala aj vlastné kapacity. V rámci spolupráce s Rozvojovým
programom OSN v Istanbule sa uskutočnili odborné školenia a podujatia
zamerané na zefektívnenie rozvojovej spolupráce a nastavenia
optimálnych mechanizmov (monitoring a evaluácia, interaktívna
databáza expertov, zdieľanie skúseností – „knowledge sharing“,
komunikácia s verejnosťou a inými cieľovými skupinami, IATI štandardy,
štatistické reportovanie a pod.).
SAMRS v roku 2015 zabezpečovala realizáciu projektov bilaterálnej časti
ODA SR, ich kontrahovanie, financovanie, monitorovanie a finančnú
kontrolu. V súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce
Slovenskej republiky na rok 2015
SAMRS vyhlásila 14 výziev na
predkladanie žiadostí o dotácie - zabezpečila ich administráciu,
odborné hodnotenie a ich kontrahovanie na základe Rozhodnutia
ministra ZVaEZ SR. Celková kontrahovaná suma v roku 2015 bola
3 609 096,70 €. V rámci humanitárnej a finančnej pomoci poskytla
SAMRS príspevky rôznym zahraničným organizáciám vo výške 1 424 185
€. Ďalšie nástroje rozvojovej spolupráce predstavovali mikrogranty
(celkovo bolo podporených 61 projektov v partnerských krajinách vo
výške 282 154.26 EUR), vysielanie dobrovoľníkov a expertov (45 projektov
v celkovej výške 301 289.40 EUR), projekty zamerané na zdieľanie
expertných a transformačných skúseností formou študijných ciest, stáží
a vysielania slovenských expertov (28 aktivít v hodnote 126 265.98 €).

Najviac rozvojových aktivít bolo realizovaných v Keni, Moldavsku a na
Ukrajine. V Keni boli implementované projekty zamerané na oblasť
sociálneho rozvoja s dôrazom na zdravotníctvo a vzdelávanie, ochranu
životného prostredia a poľnohospodárstvo. Rozvojové projekty
v Moldavsku sa zameriavali na dobrú správu vecí verejných a oblasť vody
a sanitácie. Na Ukrajine boli realizované najmä projekty zamerané na
dobrú správu vecí verejných s využitím jedinečnej slovenskej skúsenosti
s transformačným procesom krajiny na demokratický systém.
Mechanizmus pôsobenia rozvojových diplomatov v programových
krajinách (Keňa, Moldavsko) sa v priebehu roka 2015 plne etabloval a
prispel k efektívnejšej spolupráci a monitorovaniu rozvojových projektov.
V Moldavsku sa podarilo dohodnúť spoluprácu s Českou rozvojovou
agentúrou v oblasti vody a sanitácie. Tento projekt bude realizovaný
v spolupráci s lokálnou mimovládnou organizáciou (ADRA Moldavsko).
Pre Moldavsko bol pripravený v rámci spolupráce s UNDP tzv. Result and
Resource framework, ktorý bude slúžiť ako základný rámcový nástroj
realizácie stratégie pomoci pre túto krajinu.
Rozvojový diplomat v Nairobi zameral svoju činnosť v roku 2015
predovšetkým na identifikáciu a formuláciu nových projektových
zámerov. Významným posunom slovenskej ODA v Keni je pristúpenie k
spoločnému programovaniu EÚ v krajine (EU Joint Cooperation Strategy in
Support of Kenya´s Medium-term Plan 2014 – 2017), ktorý je prvým
spoločným strategickým programom EÚ pre Keňu, do ktorého má záujem
prispieť aj SR. ZÚ Nairobi sa podarilo v roku 2015 identifikovať a formulovať
projekt, ktorý je zameraný na budovanie zdravotníckych kapacít pre kraj
Kakamega v oblasti anestézie a intenzívnej medicíny. Pripravovaný
projekt predpokladá zapojenie lokálnych subjektov - krajskej nemocnice,
vysokej školy ale tiež mimovládnej organizácie a ďalších donorov
prítomných v krajine.
Aktivity rozvojového diplomata smerovali aj
k nadviazaniu spolupráce s UNICEF a UN WOMEN ako aj ďalšími donormi,
predovšetkým z krajín EÚ ako Švédsko, Nemecko, Fínsko a Poľsko. V roku
2015 sa začali konzultácie s Council of Governors, zákonom zriadenou
inštitúciou, ktorá zoskupuje všetkých 47 guvernérov kenských krajov.
Spoločne boli identifikovali hlavné témy spolupráce, ktorá bude
zameraná predovšetkým na zdieľanie skúseností s decentralizáciou
verejnej správy a budovaním občianskej spoločnosti.
SAMRS v priebehu roka 2015 zverejňovala informácie o realizácii
bilaterálneho programu ODA SR a ďalšie relevantné informácie na svojej
webstránke (www.slovakaid.sk). Webstránka SAMRS je pravidelne
aktualizovaná a poskytuje nielen všeobecné informácie o ODA SR, ale aj
dokumentáciu k realizovaným bilaterálnym rozvojovým projektom,
fotodokumentáciu, videá, evaluačné správy a pod..
Súčasťou
webstránky
je
aj
interaktívna
mapa
(databáza
projektov),
prostredníctvom ktorej je možné získať všetky relevantné informácie o
bilaterálnych rozvojových projektoch financovaných SAMRS. Websídlo
www.slovakaid.sk od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 zaznamenalo
84 918 tzv. page views (čo zahŕňa 21 183 jedinečných IP adries).

Priemerná dĺžka zotrvania na stránke bola v sledovanom období 2:09
minúty, najviac boli zastúpené nasledovné krajiny: SR – 27 594, USA –
1 822, Moldavsko – 1 722, ČR – 968.
V rámci tzv. on-line komunikácie s verejnosťou, SAMRS aj v roku 2015
venovala pozornosť zverejňovaniu informácii na sociálnych sieťach
(Facebook, ISSUU, Google+, Pinterest, Vimeo, YouTube atď.), ktoré sa
ukázali ako veľmi efektívny a nenáročný nástroj komunikácie s cieľovými
skupinami. V priebehu roka 2015 bol zaznamenaný viac ako 279
percentný nárast užívateľov „facebookového“ profilu SlovakAid (ktorý od
1. januára 2015 do 31. decembra 2015 stúpol zo 711 na 1 988 užívateľov).
SAMRS v priebehu prvého polroka 2015 zabezpečila grafické spracovanie
a tlač Výročnej správy SAMRS za rok 2014 a brožúrky k výstave
Stredoeurópskej kultúrnej platformy „How Central Europe Helps the
World“, ktorá bola distribuovaná počas výstavy v Oslo a Helsinkách.
SAMRS v roku 2015 realizovala nákup propagačných materiálov
SlovakAid, ktoré distribuovala v rámci rôznych verejných podujatí (Festival
Pohoda, Rozvojový deň 2015, konferencia SlovakAid, výstavy fotografií
Ako Pomáhame a pod.).
V záujme zefektívnenia a prehĺbenia spolupráce v oblasti popularizácie
témy medzinárodnej rozvojovej spolupráce SAMRS spolufinancovala
organizáciu nasledovných podujatí:
 Osvetové podujatie pre verejnosť s názvom: „Rozvojový deň 2015: Za
život vo férovejšom svete“ – Bratislava, Stará tržnica, 14. október 2015
 Medzinárodná konferencia: Development and Democracy – Bratislava,
19. október 2015
SAMRS v priebehu roka organizovala resp. spoluorganizovala nasledovné
podujatia pre verejnosť:
 Výstava fotografií AkoPOMÁHAME - BORY MALL, Bratislava, máj 2015
 Výstava fotografií AkoPOMÁHAME - OC MIrage, Žilina, jún 2015
 Výstava Ako Stredná Európa pomáha svetu - máj 2015, City Hall
Gallery, Oslo
 Deň Európy – máj 2015, Bratislava, Hlavné námestie
 Európske rozvojové dni – jún 2015, Brusel – panelová diskusia „Solid
Ground: Access to land for poor and vulnerable people in the
developing countries“ organizovaná v spoluprácu s Habitat for Humanity
International
 Výstava fotografií AkoPOMÁHAME - Slovenské národné divadlo,
Bratislava
 Premiéra dokumentárneho filmu Karibu KENYA a výstava „Ako Stredná
Európa pomáha svetu“ - október 2015, Helsinki, galéria Eurooppasali
 SARIO Business Link - Slovenská kooperačná burza 2015, Bratislava –
infostánok SAMRS
 Filmový festival JEDEN SVET – november 2015, Bratislava, KC Dunaj –
slovenská premiéra dokumentu Karibu KENYA

V rámci aktivít súvisiacich s Európskym rokom rozvoja 2015 (ERR15) bol
dokončený promo trailer SlovakAid o výsledkoch MDGs s názvom „Hope“,
ktorý bol slávnoste uvedený v januári 2015 na podujatí Dobrovoľník roka
2014 a odvysielaný počas ďalších podujatí v priebehu ERR15. SAMRS v roku
2015 zahájila prípravu produkcie 26 min. dokumentárneho filmu o
slovensko-kenskej rozvojovej spolupráci „Ostrov nádeje“ (júl 2015),
dokument bol dokončený v decembri 2015 a v priebehu roka 2016 je
naplánovaná jeho prezentácia na viacerých filmových festivaloch a v
rámci aktivít rozvojového vzdelávania na školách v SR.
V priebehu roka 2015 bolo realizované mediálne partnerstvo s portálom
Dobré noviny (www.dobrenoviny.sk), na základe ktorého bola na portáli
zriadená samostatná sekcia Rozvojová spolupráca a SAMRS v priebehu
roka 2015 na portáli zverejňovala tlačové a PR správy o rozvojovej
spolupráci a aktuálnych podujatiach v rámci ERR. Svojou návštevnosťou sa
Dobré noviny radia medzi relevantné spravodajské portály. Priemerná
návštevnosť portálu je 180 000 reálnych užívateľov mesačne.

PREHĽAD PROJEKTOV UKONČENÝCH
V ROKU 2015

KENSKÁ REPUBLIKA
Stratégia SR pre rozvojovú spoluprácu s Keňou na roky 2014 - 2018 definuje štyri hlavné
ciele rozvojovej spolupráce SR v Keni:
 Zlepšiť zdravotný stav obyvateľov Kene, s osobitným dôrazom na deti a matky,
sprístupnením kvalitnej zdravotnej a preventívnej starostlivosti.
 Znížiť úroveň nezamestnanosti mladých zlepšením prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a
získavaniu praktických zručností.
 Znižovať chudobu a posilniť potravinovú bezpečnosť prostredníctvom podpory
ekonomického rastu v sektore poľnohospodárstva.
 Prispievať k posilňovaniu demokratického politického systému, právneho štátu, dobrej
správy vecí verejných a implementácii reforiem, najmä prostredníctvom zdieľania
transformačných a reformných skúseností.
Pri implementácii stratégie boli v roku 2015 využívané nástroje bilaterálnej spolupráce:
malá dotačná schéma, mikrogranty, start–upy, dobrovoľnícky program, vládne štipendiá
a nástroje multilaterálnej spolupráce.

Oficiálny názov

Kenská republika

Počet obyvateľov

44 037 656 (júl 2013)

HNP na obyvateľa

1 800 USD (2012)

Vekový medián

18,9 rokov

Priemerný vek dožitia

57 rokov (2011)

Detská úmrtnosť

42.18 úmrtí/1,000 narodení

Gramotnosť obyvateľstva

87.4%

Obyvateľstvo pod úrovňou chudoby

45,9 % (2005)

Názov projektu: Podpora socio-ekonomického rozvoja pestovateľov kešu
orechov v oblasti Lamu, Keňa
Registračné číslo: SAMRS/2013/KEN/01/01
Hlavná sektorová priorita: Podpora sociálno-ekonomického rozvoja
vidieckych oblastí, vrátane podpory poľnohospodárskej produkcie / DAC
CRS kód 31120
Kontraktor: Nadácia Integra (www.integra.sk)
Dotácia ODA SR: 197 687,40,- EURO
Doba realizácie projektu: september 2013 – september 2015
Hlavným cieľom projektu bola podpora socio-ekonomického rozvoja
vidieckych oblastí v okolí Lamu. Zámerom bolo vybudovať trvalo udržateľný
obchodný reťazec férového obchodu Fair Trade a skvalitniť súčasnú
produkciu kešu orechov tak, aby bola konkurencie schopná na svetových
trhoch. Pestovatelia boli združení a vyškolení v pestovaní a spracovaní
orechov v súlade s kritériami Fair Trade a BIO, na základe čoho im bol
udelený certifikát o spôsobilosti. Projekt vybudoval technologické kapacity
továrne v Nairobi, kde prebieha spracovanie kešu orechov, ako aj kapacity
v oblasti ľudských zdrojov na obsluhu obstaraných strojov a aplikáciu
nových postupov spracovania. Výhody členstva vo Fair Trade International
priniesli pestovateľom garanciu určitej výšky výkupnej ceny za tovar, ktorá
neklesne ani vplyvom výkyvov meny na trhu a sociálne prémie z predaja,
ktoré sú výlučne určené na rozvoj miestnej komunity. Multiplikačný efekt
projektu umožnil pestovateľom naštartovať trvalo udržateľný rozvoj svojich
fariem bez potreby dodatočných investícií.
Názov projektu: Dlhodobo udržateľné využitie biodiverzity Kenskej republiky
cez bioprospekting a transfer modelovej technológie
Registračné číslo: SAMRS/2013/KEN/01/02
Hlavná sektorová priorita: Zlepšenie úrovne zdravotnej starostlivosti, vrátane
prístupu k zdravotnej starostlivosti pre znevýhodnené komunity / DAC CRS
kód 12182
Kontraktor: Ústav zoológie SAV (www.uzsav.sk)
Dotácia ODA SR: 105 632,33,- EURO
Doba realizácie projektu: október 2013 – január 2015
Cieľom projektu bolo prispieť k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej
starostlivosti v Keni. Ústav zoológie SAV vyvinul špeciálnu metodiku liečby
dlhodobo sa nehojacich rán. V rámci projektu dodal na partnerské
pracovisko KARI-TRC kompletnú technológiu na produkciu liečiv
a vybudoval kapacity na obsluhu nových zariadení a prípravu a aplikáciu
liečiv. Počas implementácie bola ukončená klinická štúdia liečby, ktorej
výsledky boli publikované v karentovanom vedeckom časopise. Výsledky
projektu boli prezentované kenskou národnou televíziou a britskou
spoločnosťou BBC.

© Človek v ohrození

Názov projektu: Prevádzka zdravotného strediska
a poľnohospodárstvo a farmárstvo ako nástroj na zvýšenie
ekonomickej a potravinovej sebestačnosti komunitného centra na
ostrove Rusinga
Registračné číslo: SAMRS/2013/KEN/01/05
Hlavná sektorová priorita: Zlepšenie úrovne zdravotnej starostlivosti /
DAC CRS kód 12191
Kontraktor: Humanistické centrum NAROVINU, o.z.
(www.centrumnarovinu.sk)
Dotácia ODA SR: 124 900,- EURO
Doba realizácie projektu: september 2013 – september 2015
Projekt mal za cieľ poskytovanie zdravotnej starostlivosti obyvateľom
izolovaného ostrova Rusinga a trvalú podporu ekonomickej
a potravinovej sebestačnosti miestneho komunitného centra.
Prevádzka strediska je pokračovaním projektu vybudovania nového
zdravotného centra so špeciálnym dôrazom na deti, matky
a pacientov HIV/AIDS a TBC, pričom cieľovú skupinu tvorí asi 10 000
obyvateľov ostrova. Špecifickým zámerom projektu bola redukcia
vysokej závislosti na externej pomoci a donoroch, prostredníctvom
založenia komunitnej farmy a poľnohospodárskej produkcie pre vlastnú
potrebu, ako aj predaj so ziskom na zvýšenie finančnej samostatnosti.
Súčasťou bola tiež podpora sociálnej starostlivosti o siroty
zabezpečením kvalifikovaného sociálneho pracovníka, ktorého
pozícia je naďalej financovaná z programu „Adopcia na diaľku“.

© SAMRS

Názov projektu: Budovanie inštitucionálnej kapacity detského
centra poskytujúceho sociálnu ochranu deťom ulice v Mihangu
Registračné číslo: SAMRS/2013/KEN/01/08
Hlavná sektorová priorita: Zvyšovanie kvality všetkých úrovní
vzdelávania (najmä základného a odborného) s dôrazom na
uplatnenie sa mladých ľudí na trhu práce / DAC CRS kód 16010
Kontraktor: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety,
n.o. (www. vssvalzbety.sk)
Dotácia ODA SR: 174 556,- EURO
Doba realizácie projektu: november 2013 – október 2015
Cieľom projektu bolo prispieť k úspešnému resocializačnému procesu
detí ulice v Mihangu, Nairobi. Zameriaval sa na budovanie
inštitucionálnych kapacít detského centra prostredníctvom zvýšenia
ubytovacej kapacity pre deti zo súčasných 16 na 40 miest. Do
rehabilitačného procesu projekt zapojil aj 26 študentov sociálnej práce
v rámci ich odbornej praxe a výučby praktických hodín. Projekt sa
venoval aj práci s deťmi z okolia pochádzajúcich zo sociálne slabého
prostredia, bola sprístupnená knižnica pre deti a pravidelne sa
organizovali školenia pre rodičov zamerané na rodovú rovnosť a práva
dievčat v rámci aktivít edukácie miestnej komunity. Špeciálny dôraz
bol kladený na tému sprístupnenia vzdelania pre dievčatá.

Názov projektu: Slovensko-kenská spolupráca pre moderné školy: IKT,
projektové vzdelávanie a cvičné firmy v Taita - Taveta
Registračné číslo: SAMRS/2013/KEN/01/12
Hlavná sektorová priorita: Sociálny rozvoj s dôrazom na vzdelávanie /
DAC CRS kód 11330
Kontraktor: Nadácia Pontis (www. nadaciapontis.sk)
Dotácia ODA SR: 166 928,70,- EURO
Doba realizácie projektu: august 2013 – september 2015
Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k znižovaniu chudoby a zvýšeniu
úrovne vzdelania a pracovných príležitostí vidieckej mládeže v kraji
Taita-Taveta prostredníctvom zavádzania digitálnych technológii,
projektovej výučby a konceptu cvičných firiem podľa metodiky Practice
Enterprise Network (PEN) do kenského stredoškolského vzdelávania.
Projekt nadväzuje na dva predchádzajúce projekty žiadateľa a
zameriava sa na päť nových stredných škôl a spolupracuje so siedmimi
slovenskými školami. Novým elementom je spolupráca so Slovenským
centrom cvičných firiem pri Štátnom inštitúte odborného vzdelávania a
kenským ministerstvom školstva pri zriadení Kenského centra cvičných
firiem a získaní členstva v PEN. Spolu vzniklo 24 cvičných firiem na
pilotných školách, ktoré spolupracujú so slovenskými cvičnými firmami,
ako aj s reálnymi kenskými a slovenskými spoločnosťami, vďaka čomu
žiaci okrem počítačových zručností získavajú aj praktické skúsenosti z
podnikania simuláciou podnikateľských aktivít.
Názov projektu: Zvyšovanie potravinovej bezpečnosti malých farmárov
prostredníctvom šírenia praktických poznatkov odbornými učilišťami
v kraji Nakuru
Registračné číslo: SAMRS/2013/KEN/01/13
Hlavná sektorová priorita: Poľnohospodárstvo / DAC CRS kód 31181
Kontraktor: Človek v ohrození, o.z. (www. clovekvohrozeni.sk)
Dotácia ODA SR: 163 101,25,- EURO
Doba realizácie projektu: august 2013 – júl 2015
Projekt prispel k zvýšeniu potravinovej bezpečnosti malých farmárov
v kraji Nakuru, a to prostredníctvom zavádzania nových
poľnohospodárskych metód a produkcie do praxe. Prenos znalostí bol
realizovaný cez 7 odborných učilíšť, na ktorých prebehla výstavba
demonštračných záhrad, chov zvierat, výroba potravinových produktov
a rôzne školenia pre učiteľov, žiakov a farmárske komunity z okolia.
Projekt pomohol učilištiam prispôsobiť ich praktické vyučovacie
predmety tak, aby reflektovali potreby miestnych komunít a zároveň
podporil zvýšenie záujmu študentov o agropodnikanie a transfer
poznatkov o efektívnejších poľnohospodárskych technikách medzi
farmárskymi rodinami.

© Človek v ohrození

JUŽNÝ SUDÁN
Rozvojová pomoc Slovenskej republiky sa v Južnom Sudáne zameriava na:
 zlepšenie úrovne zdravotnej starostlivosti,
 zvyšovanie kvality všetkých úrovní vzdelávania,
 podporu sociálno-ekonomického rozvoja.
Rozvojová spolupráca s Južným Sudánom bola v roku 2015 realizovaná formou malej dotačnej schémy.
V roku 2015 bol v Južnom Sudáne realizovaný projekt zameraný na zabezpečovanie zdravotnej
starostlivosti s osobitným dôrazom na matky a deti s názvom „Zabezpečenie pediatrickej starostlivosti
v oblasti Gordimu v Juhosudánskej republike“. Intervencia nadväzuje na už realizovanú prevádzku
pôrodnice a rozširuje ju o pediatrickú ambulanciu, pričom odhadovaný počet detských pacientov je
viac ako 12 000. Projekt vzdelávania farmárov schválený v roku 2014 bol z dôvodu zhoršenej
bezpečnostnej situácie v severnej oblasti Deim Zubeir od augusta 2015 pozastavený, pričom všetky
projektové aktivity boli presunuté do novovybranej pokojnejšej oblasti Aweil. Od januára 2016 sa
v spolupráci s novým lokálnym partnerom opäť pokračuje v projektových aktivitách.

Oficiálny názov

Juhosudánska republika

Počet obyvateľov

11 090 104 (2013)

HNP na obyvateľa

650 USD (2012)

Vekový medián

16,6 rokov

Priemerný vek dožitia

62 rokov

Detská úmrtnosť

69.97 úmrtí/1,000 narodení

Gramotnosť obyvateľstva

27%

Obyvateľstvo pod úrovňou chudoby

50,6 % (2009)

Názov projektu: Posilňovanie poľnohospodárskych spôsobov obživy
u malých farmárov v okolí Wau
Registračné číslo: SAMRS/2013/SSD/01/04
Hlavná sektorová priorita: Podpora sociálno-ekonomického rozvoja
vidieckych oblastí, vrátane podpory poľnohospodárskej produkcie /
DAC CRS kód 31120
Kontraktor: Človek v ohrození, o.z. (www. clovekvohrozeni.sk)
Dotácia ODA SR: 182 196,284,- EURO
Doba realizácie projektu: august 2013 – máj 2015
Projekt bol zameraný na zlepšenie postavenia farmárov v okolí mesta
Wau prostredníctvom zvýšenia výnosov z polí vďaka efektívnejším
pestovateľským metódam, zvyšovaním ziskov z predanej úrody
a zlepšením prístupu na miestne farmárske trhy. Aktivity boli
upriamené na posilňovanie efektívnejšieho poľnohospodárskeho
spôsobu obživy, ktorý je dominantnou ekonomickou činnosťou
v danej oblasti. Projekt sa tiež sústredil na ochranu životného
prostredia vďaka budovaniu povedomia komunity, spomaľovaniu
odlesňovania a výsadbe stromov miestnymi obyvateľmi.

© UN Photo

MOLDAVSKO
Stratégia SR pre rozvojovú spoluprácu s Moldavskou republikou na roky 2014 – 2018 si dáva za cieľ podporiť
krajinu v budovaní stabilného fungujúceho demokratického štátu a zlepšiť životné podmienky jeho
obyvateľov. Tento cieľ je napĺňaný intervenciami v rámci dvoch tematických priorít:
1. Dobrá správa vecí verejných – realizovaná zdieľaním transformačných skúseností SR s cieľom podporiť
budovanie stabilného a demokratického Moldavska s efektívne fungujúcou štátnou správou, samosprávou a
silnou občianskou spoločnosťou.
2. Voda a sanitácia – zlepšenie kvality života a zdravia obyvateľov Moldavska prostredníctvom efektívneho a
udržateľného hospodárenia s vodnými zdrojmi a odpadom (budovanie infraštruktúry pre zlepšenie prístupu
vidieckeho obyvateľstva ku kvalitnej pitnej vode, inštitucionálnych kapacít, ochrana vodných zdrojov).
Pri implementácii stratégie boli v roku 2015 využívané projekty malej dotačnej schémy, mikrogranty, CETIR,
dobrovoľnícky program, nástroj spolupráce SR a UNDP, vládne štipendiá a finančné príspevky.

Oficiálny názov

Moldavská republika

Počet obyvateľov

3 619 925 (2013)

HNP na obyvateľa

3 500 USD (2012)

Vekový medián

35, 4 rokov

Priemerný vek dožitia

69,8 rokov

Detská úmrtnosť

13,28 úmrtí/1,000 narodení

Gramotnosť obyvateľstva

98,5 %

Obyvateľstvo pod úrovňou
chudoby

36 % (2009)

Názov projektu: Budovanie kapacít samosprávy a občianskej
spoločnosti v regióne Gagauzsko, Moldavsko
Registračné číslo: SAMRS/2014/MD/01/15
Hlavná sektorová priorita: Budovanie občianskej spoločnosti/ DAC
CRS kód 15150
Kontraktor: Človek v ohrození (www.clovekvohrozeni.sk)
Dotácia ODA SR: 75 219,84 EURO
Doba realizácie projektu: október 2014 – november 2015
Projekt reagoval na hlavný cieľ výzvy programu a to budovanie
občianskej spoločnosti prostredníctvom zefektívnenia fungovania
samosprávy a zvýšenia participácie občanov na správe vecí
verejných. Projekt mal za cieľ odovzdať unikátne slovenské skúsenosti
v oblasti budovania demokratickej samosprávy a spolupráce
štátnych, súkromných a mimovládnych organizácií pre rozvoj
komunít v multietnickom prostredí. Vychádzal z predpokladu, že
zlepšenie prechodu k demokracii v Moldavsku, vedie
cez
decentralizáciu moci v rukách štátnych orgánov na miestne
samosprávy. Ďalším krokom k zlepšeniu stavu občianskej spoločnosti
bolo budovanie zručnosti lokálnej demokracie u zamestnancov
samospráv a občianskeho aktivizmu mládeže. Prínos tejto
transformácie je mimoriadne dôležitý v súčasnej situácii, kedy si
moldavská spoločnosť nanovo definuje priority a smerovanie
budúceho rozvoja.
Projekt sa zameral na štyri kľúčové skupiny z hľadiska lokálnej
demokracie: samosprávy, podnikateľov, mimovládne organizácie
(MVO) a mládež. Ich predstavitelia získali vedomosti a zručnosti na
spoločných tréningoch a najaktívnejší z nich sa zúčastnili študijnej
ceste na Slovensko, kde sa oboznámili s príkladmi fungovania
lokálnej demokracie v multietnickom prostredí. Po návrate v rámci
verejných diskusií a mediálnych výstupov, ako aj spoločných
lokálnych projektov oboznámili verejnosť vo svojich mestách či
regiónoch s tým, čo sa na Slovensku naučili.

© SAMRS

AFGANISTAN
Stratégia SR pre rozvojovú spoluprácu s Afganistanom na roky 2014 - 2018 definuje tri hlavné
oblasti rozvojovej spolupráce SR v Afganistane:
1. Vzdelávanie – vzdelávanie so zameraním na vstup na trh práce a vlastné podnikanie s
dôrazom na ženy a mladých ľudí, odborné vzdelávanie zdravotníckeho personálu a vzdelávanie
v poľnohospodárstve a v oblasti efektívnej verejnej správy a dobrého spravovania.
2. Poľnohospodárstvo – potravinová bezpečnosť, modernizácia poľnohospodárskeho sektora
(produkcia a spracovanie).
3. Reforma bezpečnostného sektora – najmä formou finančných príspevkov do multidonorských
fondov.
Pri implementácii stratégie boli v roku 2015 okrem malej dotačnej schémy využívané mikrogranty
a vládne štipendiá.

Oficiálny názov

Afganská islamská republika

Počet obyvateľov

31,108,077 (2013)

HNP na obyvateľa

1 100 USD (2012)

Vekový medián

17,9 rokov

Priemerný vek dožitia

50 rokov

Detská úmrtnosť

119.41 úmrtí/1,000 narodení

Gramotnosť obyvateľstva

28,1 % (muži 43.1% , ženy 12.6%)

Obyvateľstvo pod úrovňou chudoby

36 % (2009)

Názov projektu: Laboratórium všeobecnej chemickej
a potravinárskej technológie a študijné programy pre
odbory “anorganická technológia” a “ metalurgia” Kábulskej
polytechnickej univerzity
Registračné číslo: SAMRS/2014/AFG/01/04
Hlavná sektorová priorita: Vzdelávanie / DAC CRS kód 11120
Kontraktor: Slovenská technická univerzita v Bratislave (www.stuba.sk)
Dotácia ODA SR: 196 415,00 EURO
Doba realizácie projektu: október 2013 – september 2015
Cieľom tohto projektu bolo prispieť k zlepšeniu kvality technického
vzdelávania v Afganistane pomocou budovania laboratória,
prípravou študijných programov a vyškolenia odborníkov na
Kábulskej polytechnickej univerzite (KPU). Projekt bol pokračovaním
veľmi úspešne realizovaných projektov SAMRS v predchádzajúcom
období a bol zameraný najmä na rozvoj technických vzdelávacích
prostriedkov a kapacity ľudských zdrojov na uvedenej univerzite.
S realizáciou tohto projektu na KPU vzniklo nové laboratórium,
doplňujúce laboratórium chemického inžinierstva, vybudované v
rámci projektu SAMRS/2011/01/02. Súčasťou projektu bola aj
inštalácia zariadení, tréning učiteľov KPU, uvedenie laboratória do
prevádzky a spoločné vedenie laboratória v rámci určitej
doby. Ďalej vznikli nové študijné programy v dvoch odboroch,
spracovanie kovov a anorganická technológia. Realizácia tohto
projektu významne prispeje k zlepšeniu vedomostí a schopností
učiteľov, študentov a absolventov KPU a prinesie rad sociálnych,
ekonomických a ekologických výhod pre rôzne časti spoločnosti.

© Zuzana Letková
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MOLDAVSKO
Názov projektu: Technická pomoc pri zavádzaní opatrení pre
environmentálne vhodné nakladanie s elektroodpadom do praxe
Registračné číslo: SAMRS/2013/VP/01/07
Hlavná sektorová priorita: životné prostredie/ DAC CRS kód 41010
Kontraktor: Slovenská agentúra životného prostredia (www.sazp.sk)
Dotácia ODA SR: 92 650,- EURO
Doba realizácie projektu: september 2013 - január 2015
Projekt
Technická
pomoc
pri
zavádzaní
opatrení
pre
environmentálne vhodné nakladanie s elektroodpadom v Moldavsku
je pokračovaním úspešne zrealizovaného projektu Zavedenie
systému environmentálne vhodného nakladania s odpadom z
elektrických a elektronických zariadení. Projekt a jeho hlavné aktivity
vyplynuli zo záverov ukončeného projektu. Hlavnou úlohou bola
pomoc pri príprave vykonávacieho predpisu pre zavedenie systému
environmentálne vhodného nakladania s elektroodpadom, s tým
súvisiaca príprava registra povinných subjektov a zaškolenie štátnej
správy v Moldavsku. Partner nemal vybudovanú vlastnú infraštruktúru
pre nakladanie s nebezpečným odpadom. Výsledky projektu mali
pomôcť určiť vhodné rozhodnutia pre budovanie odborných a
technických kapacít.
Názov projektu: Národný konvent o EÚ v Moldavsku
Registračné číslo: SAMRS/2013/VP/01/08
Hlavná sektorová priorita: Budovanie občianskej společnosti
a spolupráca vládneho a MVO sektora / DAC CRS kód 15150
Kontraktor: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú
politiku, n.o. (www.sfpa.sk)
Dotácia ODA SR: 96 675,- EURO
Doba realizácie projektu: september 2013 - január 2015
Cieľom projektu bolo zapojenie širšej odbornej verejnosti zo všetkých
segmentov spoločnosti do tvorby národných politík a pozícií
Moldavska v agende európskej integrácie, reforiem a modernizácie,
transfer
slovenského
know-how
z
politickej,
ekonomickej
a spoločenskej transformácie, ako aj vytvorenie dlhodobo
spoľahlivého, interaktívneho a stáleho informačného zdroja pre
všetky segmenty moldavskej spoločnosti o EÚ. V rámci projektu boli
dobudované
4 pracovné skupiny (Vízová liberalizácia,
Poľnohospodárstvo, Regionálny rozvoj, DCFTA), ktoré zrealizovali
celkovo 16 zasadnutí a stretli sa na 1 plenárnom zasadnutí
v poslednej fáze projektu, ktorého výstupom bolo 16 odporúčaní.
Kľúčovými výstupmi projektu boli okrem samotných skupín a ich
zasadnutí aj: 4 publikácie (edukačný materiál) zamerané na
jednotlivé aspekty politiky, legislatívy a štandardov EÚ v rámci
sektorov, webová stránka a konto na Facebooku, mediálna
prezentácia eurointegračného procesu, ako aj tím v MD schopný
dlhodobo udržať projekt. Na práci konventu sa

zúčastnilo viac ako 60 úradníkov a vládnych agentúr, ktorí sú
v problematike EU oveľa lepšie zorientovaní. Projekt zlepšil informovanosť
a poskytovanie objektívnejších informácii o vzťahu EÚ – MD,
prostredníctvom konzultácií zabezpečil transfer know-how v rôznych
oblastiach integrácie do EÚ a počas realizácie projektu bolo
vypracovaných aj 55 odporúčaní k modernizácii a reformám politík.
V projekte boli vypracovaná požadované analýzy výhod a nevýhod
jednotlivých systémov. Partner si vybral vytvorenie kolektívneho systému a
s podporou žiadateľa svoje zdôvodnenie obhájil pred Komisiou na
Ministerstve hospodárstva. V súlade s tým sa pripravovala technická
vyhláška a následne register povinných subjektov. Vyhláška bola
pripravená na predloženie parlamentu. Register sa pripravuje ako „off
line“ verzia a po spustení celonárodného informačného systému, tzv. „egovernment“ bude register doň vložený a mal by byť prístupný „on line“.

GRUZÍNSKO
Názov projektu: Reforma bezpečnostného sektora v Gruzínsku –
posilňovanie kapacít, budovanie demokratických inštitúcií a zdieľanie
skúseností z transformačného procesu.
Registračné číslo: SAMRS/2013/VP/01/03
Hlavná sektorová priorita: reforma bezpečnostného sektora / DAC CRS
kód 15210
Kontraktor: Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy, n.f.
(CENAA), (www.cenaa.org)
Dotácia ODA SR: 85 068,- EURO
Doba realizácie projektu: október 2013 - január 2015
Cieľom projektu bolo posilnenie gruzínskych kapacít v oblasti reformy
bezpečnostného sektora (SSR) a zvýšenie intenzity reforiem v tejto oblasti,
odovzdávanie transformačných skúseností a podpora budovania
demokratických inštitúcií. Strategickým cieľom bola podpora kapacít a
schopností, ktoré sú nevyhnutné pre integráciu Gruzínska do euroatlantických štruktúr a stabilizáciu regiónu južného Kaukazu. Počas
realizácie projektu mal byť vytvorený fungujúci model vzťahov
a kompetencií inštitúcií, ktoré sú kľúčové pre efektívne fungovanie
bezpečnostného sektora, inštitucionalizácia dlhodobého obranného
plánovania, budovanie relevantných inštitúcií, rozvoj ľudských zdrojov na
Ministerstve zahraničných vecí a obrany, podpora a rozvoj civilného
a vojenského edukačného systému v oblasti bezpečnosti a vypracovanie
konkrétnych plánov a odporúčaní pre gruzínske inštitúcie obsahujúce
identifikácie problémov a potrieb, hlavných aktérov za danú oblasť
disponujúcich kompetenciami riešiť tieto úlohy, spôsoby, akými boli dané
problémy riešené v rámci reformy bezpečnostného sektora na Slovensku,
ako aj možnú aplikáciu slovenských skúseností a návrh konkrétnych
riešení.
.

UKRAJINA
Názov projektu: Európa v škole II.
Registračné číslo: SAMRS/2013/VP/01/13
Hlavná sektorová priorita: vzdelávanie / DAC CRS kód 11130
Kontraktor: Centrum pre európsku politiku (www.cpep.sk)
Dotácia ODA SR: 89 821,73,- EURO
Doba realizácie projektu: september 2013 - september 2015
Projekt nadväzoval na projekt Európa v škole (SAMRS/2010/06/18).
Cieľom projektu Európa v škole II. bolo prehĺbiť a doplniť vzdelávanie
učiteľov a metodikov na Ukrajine o témy EÚ integrácie a európskeho
občianstva, aby sa učitelia stali uznávanými partnermi pre diskusie o
budúcom smerovaní Ukrajiny nielen na svojich školách, ale aj v širšej
komunite. Cieľ projektu bol naplnený aj napriek značnému
skomplikovaniu situácie na Ukrajine počas implementácie aktivít.
Projekt pozostával z troch 5-dňových seminárov zameraných na rozvoj
zručností a rozširovanie vedomostí o európskom integračnom procese
medzi stredoškolskými učiteľmi. V rámci seminárov sa vytvorili z
účastníkov 4 tímy, ktoré sa hlbšie špecializovali a rozpracovali štyri
hlavné tematické okruhy. Výsledkami naplnenia špecifických cieľov
(dosiahnutie vyššej odbornosti a informovanosti učiteľov na Ukrajine o
témach Európskej integrácie, európskeho občianstva a inovovanie
metód a techník používaných v stredoškolskom vzdelávaní v oblasti
vzdelávania o európskej integrácii) je sieť 10 Inštitútov post-diplomového
pedagogického vzdelávania prepojených oficiálnymi komunikačnými
sieťami a prostredníctvom sociálnych sietí, 19 vyškolených učiteľov z 10
oblastí Ukrajiny a pracovný zošit v náklade 1200 ks obsahujúci 4 témy, na
tvorbe ktorého sa podieľali samotní účastníci projektu.
Názov projektu: SKUTOČNE SPOLOČNE – podpora komplexného rozvoja
vidieka na Ukrajine mobilizáciou miestnej medzisektorovej spolupráce a
transferom slovenských skúseností.
Registračné číslo: SAMRS/2013/VP/01/20
Hlavná sektorová priorita: Vidiecky rozvoj / DAC CRS kód 43040
Kontraktor: Karpatská nadácia (www.karpatskanadacia.sk)
Dotácia ODA SR: 93 591,39,- EURO
Doba realizácie projektu: február 2012 - jún 2015
„Skutočne spoločne“ bol projektom mobilizácie medzisektorovej
spolupráce a cieleného transferu príkladov dobrej praxe slovenských
vidieckych komunít. Účelom projektu bolo podporiť komplexný rozvoj
vidieka na Ukrajine. Projekt reagoval na potreby prijímateľskej krajiny a
pioniersky prinášal zdieľanie skúseností slovenských komunít v oblasti
vidieckeho rozvoja s dôrazom na medzisektorovú spoluprácu ako

spôsob celistvého rozvoja vidieka. Svojimi aktivitami chcel projekt
docieliť priame zapojenie ukrajinských vidieckych komunít do
plánovania, prípravy a realizácie rozvojových projektov a posilnenie
kapacít miestnych aktérov rozvoja vidieka a ich motivovanie k rozvíjaniu
medzisektorovej spolupráce pri riešení aktuálnych potrieb miestnych
komunít na Ukrajine. Na dosiahnutie uvedených cieľov projekt pripravil a
zrealizoval mikrograntovú schému na Ukrajine, v ktorej sa podporilo
celkom 8 projektov za 12 500 eur a študijnú cestu pre 11 ukrajinských
aktérov vidieckeho rozvoja na Slovensku. V rámci projektu bola
vytvorená a diseminovaná publikácia 10 príkladov dobrej praxe zo
Slovenska a Ukrajiny v počte 400 výtlačkov, a na záver projektu bola
zrealizovaná odborná konferencia na Ukrajine.

ČIERNA HORA
Názov projektu: BorderDefence.ME
Registračné číslo: SAMRS/2013/ZB/1/2
Hlavná sektorová priorita: Manažment a reforma bezpečnostného
systému / DAC CRS kód 15210
Kontraktor: ERUPSI, s.r.o.
Dotácia ODA SR: 92 000,- EURO
Doba realizácie projektu: október 2013 - jún 2015
Cieľom projektu BorderDefence.ME bol prenos najlepších slovenských
skúseností z transformačného procesu hraničnej polície v technickej a
organizačnej oblasti v súlade so Schengenským Acquis s cieľom iniciovať
potrebné technické a organizačné reformy, a dosiahnuť pripravenosť
Ministerstva vnútra Čiernej Hory na výzvy v oblasti kontroly a riadenia
hraníc súvisiace s euroatlantickým integračným procesom Čiernej Hory.
Názov projektu: Národný konvent o Európskej únii v Čiernej Hore
Registračné číslo: SAMRS/2013/ZB/1/7
Hlavná sektorová priorita: Budovanie demokratických inštitúcií,
občianska spoločnosť/DAC CRS kód 15153
Kontraktor: Výskumné centrum SFPA
Dotácia ODA SR: 90 907,50 EURO
Doba realizácie projektu: september 2013 - júl 2015
Projekt Národný konvent o EÚ v Čiernej Hore (ČH) sa primárne zameral
na inštitucionalizáciu verejnej debaty o otázkach európskej integrácie
na báze partnerstva vládnych, mimovládnych, podnikateľských a
záujmových inštitúcií v ČH, ako aj na posilnenie kapacít ČH na
rokovania o vstupe do EÚ. Cieľom projektu bolo zapojiť širšiu odbornú
verejnosť.

zo všetkých segmentov spoločnosti do tvorby národných politík a pozícií
ČH v agende európskej integrácie, transfer slovenského know-how z
politickej, ekonomickej a spoločenskej transformácie, ako aj vytvoriť
dlhodobo spoľahlivý, interaktívny a stály informačný zdroj pre všetky
segmenty čiernohorskej spoločnosti o EÚ.
Názov projektu: Podpora procesu implementácie Smernice EÚ o
hodnotení a manažmente povodňových rizík v Čiernej Hore
Registračné číslo: SAMRS/2013/ZB/1/5
Hlavná sektorová priorita: Prevencia pred povodňami/
DAC CRS kód 41050
Kontraktor: VÚVH
Dotácia ODA SR: 74 952,- EURO
Doba realizácie projektu: október 2013 - november 2015
Hlavným cieľom projektu bolo z dlhodobého hľadiska zlepšiť proces
implementácie Smernice EÚ o hodnotení a manažmente povodňových
rizík v Čiernej Hore, a zlepšiť poskytovanie operatívnych informácií pre
relevantné orgány protipovodňovej ochrany a verejnosť.

SRBSKO
Názov projektu: Partnerstvo pre Srbsko
Registračné číslo: SAMRS/2013/ZB/1/13
Hlavná sektorová priorita: Manažment a reforma bezpečnostného
systému / DAC CRS kód 15210
Kontraktor: Slovenská atlantická komisia
Dotácia ODA SR: 80 790 ,- EURO
Doba realizácie projektu: september 2013 - jún 2015
Projekt sa zameral na technickú pomoc krajinám západného Balkánu,
najmä na podporu európskej a euroatlantickej perspektívy tohto regiónu
prostredníctvom odovzdávania autentických skúseností z prijímania
reforiem a z prístupových procesov na Slovensku. Projekt prostredníctvom
odbornej diskusie zabezpečil konzistentný prísun relevantných informácií o
otázkach euroatlantickej integrácie pre širokú verejnosť s cieľom prekonať
indiferentný a miestami až negatívny postoj srbskej spoločnosti voči NATO.

MACEDÓNSKO
Názov projektu: Slovenský fond pre verejnú politiku na Balkáne
Registračné číslo: SAMRS/2013/ZB/1/6
Hlavná sektorová priorita: Budovanie demokratických inštitúcií,
občianska spoločnosť/DAC CRS kód 15153
Kontraktor: Nadácia Pontis
Dotácia ODA SR: 97 169,70 EURO
Doba realizácie projektu: august 2013 - júl 2015
Cieľom projektu bolo prispieť k posilneniu kapacít občianskej spoločnosti
západného Balkánu (Macedónska, Srbska, vrátane Kosova) a jej zapojeniu do
tvorby verejnej politiky týkajúcej sa európskej integrácie prenosom slovenských
skúseností.

Národný konvent o EÚ v Moldavsku
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Názov projektu: Európa hľadá súlad medzi svojimi politikami pre
férovejší svet
Registračné číslo: SAMRS/2013/EK/01/01
Hlavná sektorová priorita: Verejná informovanosť a budovanie
kapacít/ DAC CRS kód 99820
Kontraktor: Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
(www.mvro.sk)
Dotácia ODA SR: 13 441,10,- EURO
Doba realizácie projektu: október 2013 – október 2015
Cieľom projektu bolo posilniť kapacíty organizácií občianskej
spoločnosti v zmysle témy Koherencia politík pre rozvoj (Policy
Coherence for Development - PCD), ktorá sa stala zmluvným
záväzkom EÚ článkom 208 Lisabonskej zmluvy, a je dôležitým
predpokladom na dosiahnutie Miléniových rozvojových cieľov
(MDGs). Špecifickými cieľmi projektu boli zvýšenie povedomia
zástupcov médií a následné zvýšenie mediálneho pokrytia tém
rozvojovej spolupráce v kontexte PCD, posilnenie kapacít
rozhodovateľov na uskutočňovanie koherentnejších krokov v procese
tvorby politík, ktoré majú dopady na menej rozvinuté krajiny a
riešenie globálnych problémov. V kontexte súčasnej migračnej krízy,
diskusií o klimatickej zmene i daňových únikoch získava princíp
koherencie politík pre rozvoj vysokú relevanciu. V rámci projektových
aktivít sa uskutočnilo 5 tréningov zameraných na budovanie kapacít,
bolo vytvorených 9 štúdií k špecifickým témam koherencie politík pre
rozvoj, mediálny toolkit, tlačové správy a mediálne briefingy,
dokumentárne videá, memorandá pre politikov, stanoviská a
analytické dokumenty. K zvýšeniu povedomia zástupcov médií
a k zvýšeniu ich informovanosti a dostupnosti materiálov k téme PCD
významne prispeli tri pracovné cesty štyroch novinárov do
Kambodže, Kene a Etiópie, ktoré pomohli okrem samotného zvýšenia
povedomia novinárov o témach PCD a zvýšenia mediálneho
pokrytia týchto tém i k budovaniu dlhodobejších vzťahov. Jedným
z významných podujatí, ktoré sa na Slovensku uskutočnilo k téme
PCD, bolo Policy Forum.

Názov projektu: Afrika bez mýtov
Registračné číslo: SAMRS/2013/RV/01/05
Hlavná sektorová priorita: Verejná informovanosť a budovanie kapacít/
DAC CRS kód 99820
Kontraktor: Človek v ohrození (www.človekvohrození.sk)
Dotácia ODA SR: 29 563,74,- EURO
Doba realizácie projektu: november 2013 – január 2015
Projekt si dal za cieľ zvýšiť povedomie žiakov na Slovensku o rozvojovej
spolupráci slovenských subjektov v krajinách globálneho Juhu prostredníctvom aktivít realizovaných na slovenských základných a
stredných školách. Hlavným výstupom projektu bola sieť ôsmich navzájom
spolupracujúcich družobných škôl na Slovensku a v Keni v trvaní deviatich
mesiacov. Ďalším z výstupov bolo uskutočnenie série 65 besied medzi
slovenskými žiakmi a terénnymi pracovníkmi (dobrovoľníkmi) v oblasti
rozvojovej spolupráce a odborníkmi v Keni . Súčasťou projektu bolo
vytvorenie informačno-metodickej príručky k téme Afrika – mýty a fakty,
ktorej bolo distribuovaných 250 výtlačkov na základné a stredné školy.
Názov projektu: Globálna univerzita II: Podpora diskurzu rozvojového
vzdelávania na vysokých školách
Registračné číslo: SAMRS/2013/RV/01/06
Hlavná sektorová priorita: Verejná informovanosť / DAC CRS kód 99820
Kontraktor: Nadácia Pontis (www.nadaciapontis.sk)
Dotácia ODA SR: 9 434,92,- EURO
Doba realizácie projektu: október 2013 – január 2015
Cieľom projektu Nadácie Pontis bolo, prostredníctvom vyhlásenia súťaže
o najlepšiu esej, ktorej traja najúspešnejší účastníci dostali možnosť
absolvovať mesačné stáže na Stálych misiách SR pri OSN v New Yorku,
Ženeve a vo Viedni, zvyšovať povedomie študentov o prepojenosti
globalizovaného sveta a rozvojových témach, a tak prispieť k budovaniu
kapacít mladých slovenských študentov vysokých škôl, ktorí takýmto
spôsobom získali cenné skúsenosti. Zámerom projektu bolo do súťaže
zapojiť čo najväčší počet študentov a zatraktívniť súťaž pre vysokoškolské
pracoviská, aby tie z vlastnej iniciatívy zapájali študentov do súťaže.
Počas trvania projektu išlo už o piaty ročník vyhlásenia tejto súťaže, do
ktorého sa prihlásil rekordný počet študentov - 62. K udržateľnosti
dosiahnutých výsledkov projektu prispelo vydávanie periodika s názvom
Pontis Digest, ktoré v pravidelných dvojmesačných intervaloch
informovalo cieľovú skupinu (hlavne študentov vysokých škôl) nielen
o esejistickej súťaži vyhlasovanej kontraktorom, ale aj o vývoji a smerovaní
rozvojovej spolupráce.

Názov projektu: Globálne vzdelávanie na Fakulte ekológie
a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene
Registračné číslo: SAMRS/2013/RV/01/02
Hlavná sektorová priorita: Verejná informovanosť a budovanie kapacít/
DAC CRS kód 99820
Kontraktor: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
(www.zivica.sk)
Partner projektu: Technická univerzita vo Zvolene (www.tuzvo.sk)
Dotácia ODA SR: 30 605,27,- EURO
Doba realizácie projektu: október 2013 – október 2015
Cieľom projektu bola implementácia globálneho vzdelávania do
študijných
predmetov
vyučovaných
na
Fakulte
ekológie
a
environmentalistiky (ďalej FEE) Technickej univerzity (TU) vo Zvolene v
spolupráci so zahraničnou univerzitou - University of Oulu (Fínsko,
profesorka globálneho vzdelávania V. Andreotti) a s využitím
vzdelávacích materiálov a skúseností neziskových rozvojových
organizácií. Špecifickými cieľmi boli zvýšenie vedomostí, kompetencií a
zručností vysokoškolských pedagógov pri práci s témami v
oblasti
globálneho vzdelávania, začlenenie globálneho vzdelávania do
existujúcich predmetov FEE TU vo Zvolene a vytvorenie samostatného
predmetu. V rámci hlavných aktivít projektu sa zorganizoval trojdňový
workshop pre 11 vysokoškolských pedagógov a doktorandov pod
vedením profesorky Vanessy de Oliveira Andreotti. Uskutočnil sa pilotný
kurz pre študentov vo Vzdelávacom centre Zaježová. Téma globálneho
vzdelávania bola implementovaná do dvanástich inovovaných
predmetov, ktoré absolvovalo počas trvania projektu 698 študentiek a
študentov. Predmet Globálne vzdelávanie sa stal súčasťou voliteľných
predmetov, ktorý absolvovalo v prvom semestri 18 študentov. V rámci
projektu bolo vydaných 500 výtlačkov vysokoškolskej učebnice
Globálneho vzdelávania a poskytla sa ich distribúcia piatim vysokým
školám. Na osnovách učebnice úzko spolupracovala aj Slovenská
poľnohospodárska univerzita (Katedra spoločenských vied). Nad rámec
projektu sa zrealizovala výstava Svetový supermarket pre žiakov
základných a stredných škôl v okolí Zvolena, ktorá bola lektorovaná
študentmi TU.
Názov projektu: Zachráň si svojho Afričana
Registračné číslo: SAMRS/2013/RV/01/07
Hlavná sektorová priorita: Verejná informovanosť / DAC CRS kód 99820
Kontraktor: Vysoká škola múzických umení (www.vsmu.sk)
Dotácia ODA SR: 8 623,04,- EURO
Doba realizácie projektu: november 2013 – január 2015
Zachráň si svojho Afričana je projektom Divadelnej fakulty Vysokej školy
múzických umení v Bratislave, ktorý prostredníctvom

divadelnej inscenácie pre študentov gymnázií a následnej prednášky a
diskusie s odborným lektorom otvára u mladých ľudí otázky rozvojovej pomoci
a postavenia tretích krajín. Rozširuje tak vyučovací predmet Etická výchova o
edukačný blok venovaný problematike rozvojových krajín (AIDS,
negramotnosť, hladomor, chudoba, rasizmus) a možnostiach pomoci tretím
krajinám. Zámerom projektu je rozvíjať možnosti pedagógov v oblasti
implementácie rozvojového vzdelávania vo vyučovaní jednotlivých
predmetov prostredníctvom tejto špeciálnej vzdelávacej ponuky prednášky a
diskusie s lektorom a divadelného predstavenia. Cieľom edukačného projektu
okrem zahrnutia globálneho rozvojového vzdelávania do metodických osnov
slovenských gymnázií je vysvetlenie vzťahov medzi životmi ľudí vo vyspelých a
rozvojových krajinách, a na tomto základe realizovať možnosti podpory
medzinárodnej rozvojovej spolupráce. Snaha osloviť prostredníctvom 10
predstavení a následných diskusií s odborným lektorom gymnazistov vychádza
z potreby podporiť toleranciu, solidaritu a pochopenie problémov krajín
tretieho sveta. Uskutočnilo sa 77 diskusií o rozvojovej spolupráci a problémoch
rozvojových krajín, ktorých sa zúčastnilo 1142 študentov stredných škôl. Do
projektu bolo zapojené Mestské divadlo Žilina, Divadlo Jána Palárika v Trnave,
a v Bratislave mala Vysoká škola múzických umení k dispozícii Divadlo Lab.
Názov projektu: Budovanie rozvojových kapacít podnikateľmi zameranými na
rozvojovú spoluprácu
Registračné číslo: SAMRS/2013/BK/01/02
Hlavná sektorová priorita: Verejná informovanosť a budovanie kapacít / DAC
CRS kód 99820
Kontraktor: Platforma podnikateľov pre zahraničnú rozvojovú spoluprácu
(www.ppzrs.sk)
Dotácia ODA SR: 4 796,37,- EURO
Doba realizácie projektu: október 2013 – október 2014

Cieľom projektu bolo budovanie a zvyšovanie odborných rozvojových kapacít
kontraktora, ako aj celého podnikateľského sektora a špeciálne malých a
stredných podnikov („MSP“) a popularizácia témy zapájania sa a úlohy
podnikateľského sektora v rámci ODA SR.
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