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Výročná správa rozpočtovej organizácie - Slovenská agentúra pre medzinárodnú
rozvojovú spoluprácu za rok 2017 bola spracovaná na základe uznesenia vlády
Slovenskej republiky č. 1189 z 19. decembra 2001.

© Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, 2018
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 

Sídlo: Pražská 7, 811 04 Bratislava 

Kontakt:
tel.: +421-2-5978-2601

e-mail: info@slovakaid.sk, www.slovakaid.sk 

Rezort/zriaďovateľ: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR)

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 

Počet zamestnancov: 12
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V odpočtovom období od 1.1. do 31.12.2017 organizáciu riadila Dr. Ing. Zuzana Letková. K 31.12. 2017 mala organizácia 12 zamestnancov a 14 osôb

na dohodu o prácach mimo pracovného pomeru (vrátane personálneho zabezpečenia projektu V4 v Keni a expertov CETIR). Nevyhnutné služby

týkajúce sa prevádzky SAMRS boli zabezpečené dodávateľským spôsobom: upratovanie, právne služby, BOZP, IT podpora, telekomunikačné služby,

a pod.

© Humanistické centrum Narovinu, o.z.
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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 realizáciu oficiálnej rozvojovej spolupráce

Slovenskej republiky v súlade s programovými a koncepčnými dokumentmi

MZVaEZ SR a vlády SR, záväznými dokumentmi Európskej únie (EÚ),

dokumentmi Organizácie spojených národov (OSN), Organizácie pre

ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) a ostatnými medzinárodnými

organizáciami a záväzkami.

Postavenie a pôsobnosť SAMRS určuje §5 zákona č. 392/2015 o rozvojovej
spolupráci a o zmene a doplnení jednotlivých zákonov. 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,

zadaním zákaziek alebo iných nástrojov na základe rozhodnutia vlády,

• spolupráca so subjektmi pôsobiacimi v oblasti rozvojovej spolupráce 

na Slovensku aj v zahraničí, 

• spolupráca s MZVaEZ 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 sa riadi základnými pravidlami

a princípmi zahraničnopolitických priorít Slovenskej republiky a je v súlade s

princípmi medzinárodnej rozvojovej politiky, najmä rozvojovej politiky

Európskej únie 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 2014-2018 a Zamerania bilaterálnej rozvojovej

spolupráce pre príslušný rok. Ide predovšetkým o prípravu a vyhlasovanie

výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo zadanie

zákazky, hodnotenie predložených žiadostí, prípravu zasadnutí Komisie

MZVaEZ SR, uzatváranie zmlúv s realizátormi projektov, finančné riadenie

a kontrolu projektov, ich monitorovanie a hodnotenie.

,

Úlohou SAMRS je tiež poskytovanie podpory všetkým záujemcom

o realizáciu rozvojových programov a projektov z radov mimovládnych

organizácií, podnikateľských organizácií 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 SAMRS dôraz na efektívnosť rozvojovej pomoci,

koherenciu v prospech rozvoja, flexibilnosť poskytovania rozvojovej

pomoci, pričom kladie dôraz na hospodárnosť vynakladania finančných

prostriedkov.

V zmysle Strednodobej stratégie oficiálnej rozvojovej spolupráce SR, na

roky 2014-2018, sa rozvojová spolupráca v roku 2017 zameriavala na 6

prioritných a 3 programové krajiny a viaceré krajiny s naliehavými

humanitárnymi potrebami v dôsledku konfliktov a migrácie. V oblasti

sektorového zamerania sa podporili témy, v ktorých má Slovensko

potenciál a komparatívne výhody.

V rámci dotácií sa podporili nasledovné programy a krajiny:

• Program rozvojových intervencií: Afganistan, Keňa a Moldavsko,

• Program odovzdávania skúseností: krajiny západného Balkánu

(Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo), krajiny Východného

partnerstva EÚ (Bielorusko, Gruzínsko a Ukrajina),

• Program podnikateľských partnerstiev,

• Program humanitárnej a post humanitárnej pomoci: Sýria a susedné

krajiny Blízkeho a Stredného východu, Južný Sudán,

• Program vysielania dobrovoľníkov a expertov,

• Program globálneho a rozvojového vzdelávania: Slovenská republika,

• Program budovania kapacít a spolufinancovania rozvojových

projektov EÚ,

• Projekty na základe požiadaviek partnerských krajín - zákazky

(Macedónsko).

Finančné príspevky sa poskytli predovšetkým s cieľom riešenia naliehavých

humanitárnych potrieb, na podporu programov dvojstrannej a

mnohostrannej spolupráce, realizovanej miestnymi alebo medzinárodnými

organizáciami a takisto priamej podpory malých projektov v prioritných

krajinách, prostredníctvom tzv. mikrograntov.

Aj v roku 2017 na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky v Nairobi a

Kišiňove pôsobili rozvojoví diplomati SlovakAid. Ich činnosť výrazným

spôsobom prispieva k efektivite a kvalite rozvojovej spolupráce v týchto

programových krajinách a napomáha lepšej koordinácii a spolupráci

s inými donormi.
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Kontrakt medzi MZVaEZ SR a SAMRS na rok 2017 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:

MZVaEZ SR:

• určuje obsahové zameranie činnosti 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 SR a rozhodnutí ministra ZVaEZ SR;

• vykonáva polročné hodnotenie a kontrolu plnenia Kontraktu;

• rozhoduje vo veciach pracovno-právnych vzťahov medzi riaditeľom

SAMRS a MZVaEZ SR (najmä ZPC a dovolenky); tieto záležitosti

podliehajú schváleniu sekciou medzinárodných organizácií, rozvojovej

a humanitárnej 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. 392/2015 Z.z.

o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

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 SR;

• dodržiava rozpočet uvedený v Kontrakte, pri dodržaní jednotlivých

limitov uvedených v tabuľke „Rozpočet SAMRS - výdavky“ v čl. V.;

• predkladá sekcii medzinárodných organizácií, rozvojovej a

humanitárnej pomoci a sekcii ekonomiky a všeobecnej správy

MZVaEZ SR 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.

Ekonomická 

klasifikácia

1 610
Mzdy, platy, služobné príjmy  

a ostatné osobné vyrovnania
180 199

2 620 Poistné a príspevok do poisťovní 60 433

3 1+2 Osobné výdavky spolu: 240 632

4 630 Tovary a služby 91 712

5 Tovary a služby spolu: 91 712

6 640 Bežné transfery 6 217 520

7 Bežné transfery spolu: 6 217 520

8 710 Obstarávanie kapitálových aktív 0

9
Obstarávanie kapitálových aktív 

spolu:
0

10 720 Kapitálové transfery 0

11 Kapitálové transfery spolu 0

10 3+5+7+9+11 SPOLU: 6 549 864

Plánovaný rozpočet SAMRS na rok 2017

Položka Popis výdavkov
Schválený rozpočet 

na rok 2017 v eurách

Osobné 
výdavky
240 632

4%

Tovary a služby
91 712

1%

Bežné transfery
6 217 520

95%

Plánovaný rozpočet SAMRS na rok 2017
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SAMRS realizovala aktivity podľa schváleného Zamerania bilaterálnej

rozvojovej spolupráce na rok 2017 a indikatívneho rozpočtu. Z nástrojov

rozvojovej spolupráce sa využívali dotácie pre slovenské organizácie,

finančné príspevky na humanitárnu pomoc alebo mnohostrannú

spoluprácu poskytované zahraničným subjektom, mikrogranty pre

podporu aktivít miestnych organizácií v partnerských krajinách

prostredníctvom zastupiteľských úradov SR, zákazky na projekty podľa

požiadaviek partnerských krajín a rozpočtové opatrenia. Okrem

spolupráce s domácimi a zahraničnými organizáciami, SAMRS financovala

aj aktivity zamerané na budovanie kapacít, zvyšovanie povedomia

verejnosti o rozvojovej spolupráci a odovzdávanie skúseností.

a.) dotácie

Prostredníctvom nástroja dotácie sa financovali okrem rozvojových

projektov v programových a prioritných krajinách (program rozvojových

intervencií a program odovzdávania skúseností), aj ďalšie intervencie

zamerané na globálne a rozvojové vzdelávanie na Slovensku (v spolupráci

s MvO, univerzitami, vysokými školami a medzinárodnými organizáciami) a

zapájanie podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce s cieľom

posilnenia sociálneho a ekonomického rozvoja, v chudobných krajinách

(program podnikateľských partnerstiev). Podporu získali aj projekty

hradené z rozvojových nástrojov EK, do ktorých sa úspešne zapojili

slovenské organizácie (spolufinancovanie rozvojových projektov EÚ).

V priebehu roka 2017 SAMRS vyhlásila 15 výziev na predkladanie žiadostí

o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce. V nasledovnej tabuľke je

prehľad podporených projektov podľa jednotlivých výziev.

Prehľad výziev na predloženie žiadostí o dotácie v roku 2017

Referenčné č. výzvy Názov výzvy
Dátum 

uzavretia 
výzvy

Disponibilné 
zdroje

Počet 
schválených 

žiadostí

Rozhodnutie 
ministra

Výška schválených dotácií v 
eurách

SAMRS/2017/AFG/1 Program rozvojových intervencií 12.5.2017 200 000 1 22.7.2017 199 725,00

SAMRS/2017/KE/1 Program rozvojových intervencií 12.5.2017 1 200 000,00 5 22.7.2017 1 071 109,60

SAMRS/2017/MD/1 Program rozvojových intervencií 12.5.2017 600 000,00 4 22.7.2017 386 852,48

SAMRS/2017/PPP/1
Program budovania kapacít a partnerstiev – podpora 
nových podnikateľských partnerstiev

12.5.2017 250 000,00 3 22.7.2017 150 000,00

SAMRS/2017/UA/1 Program odovzdávania skúseností 12.5.2017 500 000,00 3 22.7.2017 278 935,10

SAMRS/2017/VP/1 Program odovzdávania skúseností 12.5.2017 300 000,00 3 22.7.2017 283 660,00

SAMRS/2017/ZB/1 Program odovzdávania skúseností 12.5.2017 300 000,00 2 22.7.2017 185 222,20

SAMRS/2017/SSD/1
Program humanitárnej a posthumanitárnej pomoci – Južný 
Sudán

12.5.2017
200 000,00 

zvýšené na 300 
000,00 

3 10.7.2017 598 572,00

SAMRS/2017/BK/1
Program budovania kapacít a partnerstiev – Budovanie 
kapacít slovenských rozvojových organizácií

12.5.2017 50 000,00 1 10.7.2017 49 995,00

SAMRS/2017/EK/1
Program budovania kapacít a partnerstiev –
Spolufinancovanie rozvojových projektov EÚ

12.5.2017 70 000,00 2 10.7.2017 68 498,00

SAMRS/2017/RV/1
Program budovania kapacít a partnerstiev – Globálne 
rozvojové vzdelávanie

12.5.2017 100 000,00 4 10.7.2017 135 313,80

SAMRS/2017/D/1
Program budovania kapacít a partnerstiev – Program 
vysielania dobrovoľníkov a expertov

5.5.2017 242 734,00 35 15.6.2017 247 583,42

SAMRS/2017/SYR/1
Program humanitárnej a posthumanitárnej pomoci – Sýria 
a okolie

26.7.2017 500 000,00 3 6.10.2017 592 208,00

SAMRS/2017/RV/2
Program budovania kapacít a partnerstiev – Globálne 
rozvojové vzdelávanie

14.9.2017 150 000,00 1 29.11.2017 149 942,00

SAMRS/2017/Z/1
Zákazky – projekty na základe požiadaviek partnerských 
krajín

18.9.2017 120 000,00 1 6.10.2017 120 000,00

SPOLU 4 517 616,60



8

Prehľad podporených projektov v roku 2017

Registračné číslo  

projektu
Názov projektu Kontraktor Sektorová priorita

Prioritná 

krajina

Schválená 

dotácia  v 

eurách

SAMRS/2017/SYR/1/11

Prevádzka urgentnej pôrodnícko/gynekologickej a 

špecializovanej zdravotnej starostlivosti pre ženy, novorodencov

a deti do 5 rokov v obkľúčenej oblasti Homs, Sýria. 

MAGNA Deti v núdzi, o.z. Zdravotníctvo Sýria 199 328,00

SAMRS/2017/SYR/1/14

Vzdelávanie detí, mládeže a žien z populácie sýrskych 

utečencov, zvyšovanie kapacít v poskytovaní psychosociálnej

podpory vo východnom Bejrúte

Človek v ohrození, n.o. Vzdelávanie Libanon 192 880,00

SAMRS/2017/AFG/1/1 Tréningové stredisko pre obnoviteľnú a čistú energiu v Kábule ELVOSOLAR, a.s. Vzdelávanie Afganistan 199 725,00

SAMRS/2017/KE/1/1 Farma na chov rýb na Viktóriinom jazere
Humanistické centrum 

NAROVINU, o.z.
Fishery development Keňa 250 000,00

SAMRS/2017/KE/1/2

Budovanie kapacít zdravotníckych pracovníkov v regióne Kwale

pre zachovanie zdravia kenskej populácie dohľadom nad 

výskytom infekčných ochorení  

Trnavská univerzita v Trnave Zdravotníctvo Keňa 161 437,65

SAMRS/2017/KE/1/3
Zlepšenie prístupnosti zdravotnej starostlivosti vidieckej oblasti 

Joska

Vysoká škola zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. Alžbety
Zdravotníctvo Keňa 248 552,00

SAMRS/2017/KE/1/6

Posilnenie udržateľného sociálneho podniku, ktorý zabezpečuje 

školenie, zamestnanie a podporu integrácie mladých ľudí na trhu 

práce

Nadácia Integra, n.o. Vzdelávanie Keňa 161 930,00

SAMRS/2017/KE/1/8 Budovanie mieru cez praktické zručnosti SAVIO o.z. Vzdelávanie Keňa 249 190,00

SAMRS/2017/MD/1/3
Posilnenie transparentnosti a efektívneho výkonu samospráv a 

budovanie kapacít občianskej spoločnosti
Človek v ohrození, n.o.

Občianska spoločnosť, 

verejné správa a 

samospráva

Moldavsko 95 130,00

SAMRS/2017/MD/1/4
Budovanie kapacít pre implemnetáciu Rozšírenej zodpovednosti 

výrobcov v Moladvskej republike

Slovenská agentúra životného 

prostredia
Odpadové hospodárstvo Moldavsko 97 092,48

SAMRS/2017/MD/1/5 Perspektíva modernizácie pre Gagauzsko

Výskumné centrum Slovenskej 

spoločnosti pre zahraničnú 

politiku

Občianska spoločnosť, 

verejné správa a 

samospráva

Moldavsko 100 000,00

SAMRS/2017/MD/1/6
Podpora transparentnosti a finančnej udržateľnosti regionálnych 

politík, štátnych podnikov a samospráv v Moldavsku

Inštitút pre ekonomické a 

sociálne reformy, n.o.

Občianska spoločnosť, 

verejné správa a 

samospráva

Moldavsko 94 630,00

SAMRS/2017/SSD/1/1 Humanitárna odpoveď na hladomor v Južnom Sudáne
Vysoká škola zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. Alžbety
Zdravotníctvo Južný Sudán 199 960,00

SAMRS/2017/SSD/1/2
Zabezpečenie opatrení na zníženie chorobnosti a úmrtnosti 

ohrozenej skupiny obyvateľstva v Južnom Sudáne 
Nadácia Integra, n.o. Zdravotníctvo Južný Sudán 198 617,00

SAMRS/2017/SSD/1/3

Riešenie hladomoru: prevencia a liečba detí do 5 rokov s akútnou 

podvýživou a tehotných a dojčiacich matiek v okrese Duk štátu 

Jonglei, Južný Sudán

MAGNA Deti v núdzi, o.z. Zdravotníctvo Južný Sudán 199 995,00

SAMRS/2016/UA/1/8
Uplatnenie skúseností so zeleným verejným obstarávaním zo 

Slovenska na Ukrajine

Slovenské centrum pre 

komunikáciu a rozvoj, n.o.

Občianska spoločnosť, 

verejné správa a 

samospráva

Ukrajina 73 316,70

SAMRS/2016/VP/1/1

Harmonizácia analytických metód v Národnej agentúre 

životného prostredia Gruzínska s požiadavkami novelizovanej 

Rámcovej smernice o vode 2013/39/EÚ
Slovenská Technická Univerzita 

v Bratislave

Vodné hospodárstvo Gruzínsko 50 082,00

SAMRS/2016/VP/1/6
Monitoring a hodnotenie dopadov sucha na ochranu vôd a ich 

racionálneho využívania v Gruzínsku

Slovenský hydrometeorologický 

ústav
Vodné hospodárstvo Gruzínsko 89 735,00
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Prehľad podporených projektov v roku 2017

Registračné číslo  

projektu
Názov projektu Kontraktor Sektorová priorita

Prioritná 

krajina

Schválená 

dotácia  v 

eurách

SAMRS/2017/UA/1/3

Samospráva pre ľudí. Budovanie kapacít miestnej 

samosprávy a miestnej štátnej správy v oblasti spolupráce s 

občanmi

PDCS,o.z.

Občianska spoločnosť, 

verejné správa a 

samospráva

Ukrajina 89 386,00

SAMRS/2017/UA/1/4
Práva utečencov a vnútorne presídlených osôb: európske 

skúsenosti a spôsoby ich implementácie 
SME SPOLU, o.z.

Občianska spoločnosť, 

verejné správa a 

samospráva

Ukrajina 89 775,00

SAMRS/2017/UA/1/7 Aktívny občan – efektívny štát Centrum pre európsku politku, n.o.

Občianska spoločnosť, 

verejné správa a 

samospráva

Ukrajina 99 774,10

SAMRS/2017/VP/1/3

Využitie metód diaľkového prieskumu zeme vo vodnom 

hospodárstve a hodnotení extrémnych 

hydrometeorologických situácií v Gruzínsku

Slovenský hydrometeorologický 

ústav
Vodné hospodárstvo Gruzínsko 85 515,00

SAMRS/2017/VP/1/8
Podpora malého a stredného podnikania mladých 

nezamestnaných

Regionálna rozvojová agentúra 

Senec-Pezinok, záujmové združenie 

p.o.

Trhové hospodárstvo Gruzínsko 99 676,00

SAMRS/2017/ZB/1/5
Partnerstvá mimovládnych organizácií a samospráv: 

spoločne pre efektívnejšiu participáciu
PDCS,o.z.

Občianska spoločnosť, 

verejné správa a 

samospráva

Albánsko 87 627,20

SAMRS/2017/Z/1/1 Národný konvent o EÚ v Macedónsku

Výskumné centrum Slovenskej 

spoločnosti pre zahraničnú politiku, 

záujmové združenie p. a f.o.

Občianska spoločnosť, 

verejné správa a 

samospráva

Macedónsko 120 000,00

SAMRS/2017/RV/1/1 Univerzitná sieť globálneho vzdelávania CEEV Živica Vzdelávania Slovensko 34 534,80

SAMRS/2017/RV/1/2 Globálne rozvojové vzdelávanie pre budúcich novinárov Človek v ohrození, n.o. Vzdelávania Slovensko 34 910,00

SAMRS/2017/RV/1/3
Začleňovanie princípov a postojov ku globálnym témam do 

vysokoškolského vzdelávania (GlobPost)
Nadácia Milana Šimečku Vzdelávania Slovensko 30 900,00

SAMRS/2017/RV/1/7
Globálna univerzita V: Zavádzanie rozvojových tém do 

univerzitného vzdelávania v regiónoch
Nadácia Pontis Vzdelávania Slovensko 34 969,00

SAMRS/2017/RV/2/1
Rozvoj programov globálneho vzdelávania na vysokých 

školách pedagogického a nepedagogického zamerania
Človek v ohrození, n.o. Vzdelávania Slovensko 149 942,00

SAMRS/2017/BK/1/1

Budovanie kapacít rozvojových aktérov a zapájanie ďalších 

aktérov do rozvojovej spolupráce v kontexte medzinárodnej 

rozvojovej Agendy 2030

Platforma mimovládnych 

rozvojových organizácií, záujmové 

združenie p.o.

Vzdelávania Slovensko 49 995,00

SAMRS/2017/PPP/1/2
Závlahový systém pre jablkový sad a škôlku v tropickej oblasti 

Tanzánie
Agrofim Slovak s.r.o. Poľnohospodárstvo Tanzánia 50 000,00

SAMRS/2017/PPP/1/6
Nadviazanie obchodných kontaktov v Afganistane a 

propagácia programu EXIMBanky vo verejnom sektore
ELVOSOLAR, a.s. Energetika Afganistan 50 000,00

SAMRS/2017/PPP/1/8

Skúmanie a propagácia využitia riešenia AquaholderTM v 

poľnohospodárstve Afganistanu za účelom zvýšenia výnosu 

plodín a zníženia spotreby vody.

PeWas, s.r.o. Poľnohospodárstvo Afganistan 50 000,00

SAMRS/2017/EK/1/2
SAME WORLD - UDRŽATEĽNOSŤ / UVEDOMENIE / MOBILIZÁCIA 

/ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE do roku 2018
Slovenské centrum pre komunikáciu 

a rozvoj, n.o.
Vzdelávania Slovensko 33 826,00

SAMRS/2017/EK/1/3
Sociálna a solidárna ekonomika ako rozvojový prístup k 

udržateľnosti do roku 2018

Slovenské centrum pre komunikáciu 

a rozvoj, n.o.
Vzdelávania Slovensko 34 672,00
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Program vysielania dobrovoľníkov

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov do zahraničia, je jednou z foriem oficiálnej

rozvojovej spolupráce, ktorú SAMRS poskytuje. Program má viacero cieľov.

Jednak je to spolupráca s mladými ľuďmi a budovanie národných kapacít,

podpora vytvárania partnerstiev a inštitucionálnych vzťahov a v neposlednom

rade umožňuje mladým ľuďom získať medzikultúrne skúsenosti a napomáha

transferu vedomostí. V roku 2017 bol z programu SlovakAid financovaný pobyt

34 dobrovoľníkov v celkovej sume 234 608,42 EUR.

Prehľad vyslaných dobrovoľníkov v roku 2017

Vysielajúca organizácia
Prijímateľská krajina 

(počet dobrovoľníkov)

Celková výška 

dotácií v eurách

Vysoká škola zdravotníctva a 

sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.

Lesotho (4), Keňa (5), 

Rwanda (2), Uganda (1)
93 600,00

Dvojfarebný svet, o.z. Kambodža (2) 21 600,00

SAVIO, o.z. Keňa (2), Angola (1) 20 868,42

Nadácia Integra Etópia (1), Keňa (1) 12 200,00

ADRA - Adventistická agentúra 

pre pomoc a rozvoj, o.z.
Albánsko (1), Filipíny (1) 20 740,00

Človek v ohrození, n.o.
Albánsko (1), Libanon (1), 

Moldavsko (1)
21 600,00

eRko - Hnutie kresťanských 

spoločenstiev detí
Uganda (2), Etiópia (2) 14 400,00

Slovenská katolícka charita Uganda (4), Rwanda (2) 29 600,00

Spolu 34 234 608,42

Lesotho
12%

Keňa
23%

Rwanda
12%

Uganda
20%

Kambodža
6%

Angola
3%

Etiópia
9%

Albánsko
6%

Filipíny
3%

Libanon
3%

Moldavsko
3%

Počet dobrovoľníkovv prijímateľských krajinách (v %)
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b.) finančné príspevky

Poskytovanie finančných príspevkov na základe rozhodnutia ministra ZVaEZ SR

patrí medzi flexibilné nástroje rozvojovej spolupráce SR. Finančné príspevky

mohli byť poskytnuté na akútnu humanitárnu pomoc, bilaterálnu

a multilaterálnu spoluprácu a na projekty realizované prostredníctvom

lokálnych organizácií, v partnerských krajinách (tzv. mikrogranty), v spolupráci

so zastupiteľskými úradmi SR. V roku 2017 sa finančné príspevky poskytli

v celkovej výške 3 949 854,75 EUR (z toho príspevky na humanitárnu pomoc boli

vo výške 1 982 760 EUR, na mikrogranty 402 694,75 EUR a iné finančné príspevky

1 564 400,00 EUR).

Finančné príspevky, vo forme tzv. mikrograntov, realizované v spolupráci so ZÚ

SR, sú ďalším využívaným nástrojom rozvojovej spolupráce. Prostredníctvom

mikrograntov sa podporujú malé projekty, v hodnote do 10 000 €

a v maximálnej dĺžke trvania do 6 mesiacov. V roku 2017 bolo schválených 51

mikrograntov v 11-tich krajinách (Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina,

Gruzínsko, India, Kazachstan, Keňa, Kosovo, Macedónsko, Moldavsko a

Ukrajina). Takáto forma podpory bola poskytnutá najčastejšie v oblastiach

vody a sanitácie, zdravotníctva, vzdelávania, životného prostredia a

poľnohospodárstva.

Prehľad finančných príspevkov poskytnutých v rámci humanitárnej pomoci

Názov Krajina
Výška finančného 

príspevku v eurách

Finančný príspevok poskytnutý na humanitárnu pomoc pre ozbrojeným konfliktom postihnuté obyvateľstvo na východe 

Ukrajiny v Luhanskej oblasti Ukrajina 7 000,00

Finančná humanitárna pomoc pre obyvateľstvo východnej Ukrajiny Ukrajina 20 000,00

Finančný príspevok pre obete ozbrojeného konfliktu na Ukrajine Ukrajina 39 000,00

Finančný príspevok pre obete ozbrojeného konfliktu na Ukrajine Ukrajina 35 000,00

Humanitárna pomoc (rozpoctové opatrenie na MV SR) Sýria 161 760,00

Finančný príspevok poskytnutý na humanitárnu pomoc obyvateľom a utečencom Iraku Irak 50 000,00

Finančný príspevok poskytnutý na zakúpenie pece na zabezpečenie chleba pre 600 etiópskych detí Etiópia 10 000,00

Finančný príspevok na zmiernenie hladu v suchom postihnutých oblastiach provincie Marsabit Keňa 25 000,00

Finančný príspevok na chod kliniky, ktorá poskytuje ambulantné ošetrenie deťom a dospelým v Mukuru slumoch Keňa 5 000,00

Finančný príspevok poskytnutý na humanitárnu pomoc pre postihnuté obyvateľstvo v oblastiach pôsobenia Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky
Bosna a 

Hercegovina 5 000,00

Finančná humanitárna pomoc pre palestínskych utečencov Palestína 25 000,00

Finančný príspevok v odpovedi na základné humanitárne potreby obyvateľov Jemenu v najviac postihnutých oblastiach Jemen 150 000,00

Príspevok pre humanitárnu pomoc pre Rohingov Bangladéš 50 000,00

Finančný príspevok pre Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (UN OCHA), splnenie záväzku z tzv. Obamovho 

samitu na riešenie príčin migrácie neuplatňuje sa 200 000,00

Finančný príspevok pre Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), splnenie záväzku tzv. Obamovho samitu na 

riešenie príčin migrácie neuplatňuje sa 200 000,00

Finančný príspevok pre Svetový potravinový program OSN (WFP), splnenie záväzku tzv. Obamovho samitu na riešenie príčin 

migrácie neuplatňuje sa 200 000,00

Finančný príspevok pre Fond OSN na podporu budovania mieru (PBF), splnenie záväzku tzv. Obamovho samitu na riešenie 

príčin migrácie neuplatňuje sa 400 000,00

Finančný príspevok pre Detský fond OSN (UNICEF), splnenie záväzku tzv. Obamovho samitu na riešenie príčin migrácie neuplatňuje sa 100 000,00

Finančný príspevok pre Medzinárodnú organizáciu pre migráciu, splnenie záväzku z tzv. Obamovho samitu na riešenie príčin 

migrácie neuplatňuje sa 200 000,00

Finančný príspevok pre medzinárodný výbor Červeného kríža (ICRC), splnenie záväzku z tzv. Obamovho samitu na riešenie 

príčin migrácie neuplatňuje sa 100 000,00

SPOLU 1 982 760,00
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Prehľad všeobecných finančných príspevkov v roku 2017

Názov Krajina
Výška finančného 

príspevku v eurách

Finančný príspevok na podporu trilaterálnej spolupráce v Moldavsku (2. splátka) Moldavsko 50 000,00

Finančný príspevok na podporu trilaterálnej spolupráce v Moldavsku (3. splátka) Moldavsko 50 000,00

Finančný príspevok na aktivity vzdelávacieho a rehabilitačného denného centra Keňa 5 000,00

Finančný príspevok na vzdelávacie aktivity Keňa 5 000,00

Finančný príspevok pre prevádzku školy St. Philip Neri Primary School Keňa 5 000,00

Finančný príspevok na vzdelávacie aktivity Keňa 5 000,00

Finančný príspevok poskytnutý na zakúpenie zariadení pre špeciálne laboratórium Insektárium Etiópia 10 000,00

Dobrovoľný finančný príspevok SR pre školu pre postihnuté deti v Uzbekistane Uzbekistan 10 000,00

Finančný príspevok poskytnutý na financovanie vybavenia základnej a strednej školy v Antoby Madagaskar 10 000,00

Dobrovoľný finančný príspevok SR na podporu činnosti DAC OECD (2.platba) neuplatňuje sa 10 400,00

Dobrovoľný finančný príspevok SR-realizácia Akčného plánu pre Ukrajinu Ukrajina 10 000,00

Finančný príspevok na podporu aktivít fondu v Južnom Sudáne Južný Sudán 150 000,00

Finančný príspevok na podporu programu Medzinárodného výboru červeného kríža v Južnom Sudáne "Voda a 

prostredie"
Južný Sudán 150 000,00

Finančný príspevok poskytnutý programu UN Habitat neuplatňuje sa 15 000,00

Finančný príspevok pre afganské deti v Afganistane, dostavba školských budov v areáli Azaade, neďaleko mesta Mazar-

e-Sharif, severný Afganistan
Afganistan 25 000,00

Finančný príspevok poskytnutý Demokratickému fondu OSN (UN Democracy Fund) neuplatňuje sa 15 000,00

Finančný príspevok na aktivity EED neuplatňuje sa 30 000,00

Finančný príspevok na podporu aktivít SR v oblasti udržiavania a budovania mieru, prevencie konfliktov, mediácie a SSR 

počas predsedníctva v 72. zasadnutí VZ OSN
neuplatňuje sa 50 000,00

Finančný príspevok Komisariátu pre otázky utečencov a migráciu Srbskej republiky Srbská republika 30 000,00

Finančný príspevok poskytnutý Medzinárodnému výboru Červeného kríža na podporu vody v mestských a vidieckych 

oblastiach Afganistanu
Afganistan 500 000,00

Finančný príspevok poskytnutý OECD na podporu Ukrajiny Ukrajina 90 000,00

Finančný príspevok pre DAC/OECD poskytnutý na podporu programu a rozpočtu 2017-2018 Ukrajina 110 000,00

Dobrovoľný zverenecký fond OSN pre obete obchodovania s ľuďmi, najmä ženy a deti neuplatňuje sa 15 000,00

Zverenecký fond pre obete sexuálneho násilia neuplatňuje sa 30 000,00

UN Women neuplatňuje sa 100 000,00

Dobrovoľný zverenecký fond pre migráciu neuplatňuje sa 15 000,00

Finančný príspevok pre základnú školu Tadesse Damte Etiópia 69 000,00

SPOLU 1 564 400,00
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Albánsko

5%
Bielorusko

3%
Bosna a 

Hercegovina

4%

Gruzínsko

9%

India

1%

Kazachstan

2%

Keňa

24%

Kosovo

7%

Macedónsko

7%

Moldavsko

31%

Ukrajina

7%

Finančné príspevky poskytnuté partnerským krajinám (v %)

Prehľad finančných príspevkov poskytnutých na mikrogranty

Partnerská krajina
Počet poskytnutých 

mikrograntov 
Celková suma v eurách

Albánsko 2 19 087,00

Bielorusko 1 10 000,00

Bosna a Hercegovina 3 15 000,00

Gruzínsko 5 35 517,00

India 1 4 859,00

Kazachstan 1 10 000,00

Keňa 12 95 133,66

Kosovo 6 30 003,20

Macedónsko 3 28 500,00

Moldavsko 13 125 398,89

Ukrajina 4 29 196,00

SPOLU 51 402 694,75



14

c.) zákazka

Ďalším z nástrojov, ktorý bol využitý v rámci rozvojovej pomoci, bola zákazka.

Jedná sa o nástroj, ktorým sa podporujú projekty, pripravené na základe

konkrétnych požiadaviek partnerských krajín. V rámci SAMRS sa jedná o nový

nástroj, ktorý bol v roku 2017 použitý prvý krát, v partnerskej krajine

Macedónsko. Účelom zákazky bol výber realizátora rozvojového projektu v

Macedónskej republike v oblasti podpory a rozvoja demokracie, právneho

štátu a približovania Macedónskej republiky k európskym štandardom a

európskej integrácii. Predmetná zákazka bola vypísaná na celkovú sumu 120

000 EUR (vrátane DPH). Do budúcnosti chce SAMRS v podobných projektoch

pokračovať. V roku 2018 by mala byť ďalšia zákazka vypísaná pre programovú

krajinu Moldavsko a projekt zameraný na oblasť vody a sanitácie.

d.) rozpočtové opatrenie

V roku 2017 bolo na realizáciu rozvojovej spolupráce využité aj tzv. rozpočtové

opatrenie. Ide o finančný presun, ktorý sa vykonáva, ak v priebehu roka

vznikne potreba úhrady, ktorá nie je v rozpočte kapitoly zabezpečená. Úhradu

možno realizovať na základe vykonaného rozpočtového opatrenia finančných

prostriedkov z iných kapitol. Všetky takéto zmeny schvaľuje ministerstvo financií

SR. V tomto prípade bolo RO vykonané v prospech VÚVH ( Výskumný ústav

vodného hospodárstva), prostredníctvom ktorého bol podporený projekt

„Technická asistencia pri implementácii požiadaviek smernice 91/271/EEC

samospráv v Moldavsku“. Projekt je realizovaný v spolupráci s českým

Výzkumním ústavem vodohospodářským TGM a jeho zmluvným rámcom je

Memorandum o porozumení medzi Českou rozvojovou agentúrou a SAMRS, zo

dňa 9.8.2017. Zámerom česko – slovenskej spolupráce je harmonizácia MD

legislatívy so smernicou EÚ pre správu odpadových vôd. V rámci RO bolo

presunutých 124 918 EUR.

e.) CETIR – Centrum pre transfer skúseností 

z integrácie a reforiem 

Program na odovzdávanie skúseností z integrácie a reforiem (Centre for

Experience Transfer from Integration and Reforms - CETIR) patrí medzi flexibilné

nástroje dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR. Úlohou tohto programu bolo aj

v roku 2017 odovzdávanie slovenských skúseností z integrácie do európskych a

severoatlantických štruktúr ako aj poznatkov z transformačného procesu a z

implementovania reforiem štátnym organizáciám v prioritných krajinách a v

krajinách, ktoré prechádzajú transformačným alebo integračným procesom.

CETIR bol rovnako aj v tomto roku zameraný na ďalšie prehlbovanie kontaktov

slovenských expertov s predstaviteľmi štátnych orgánov predovšetkým v

krajinách Západného Balkánu a Východného partnerstva. Aktivity boli

zamerané predovšetkým na posilňovanie reformného úsilia v oblasti

bezpečnostného sektora, napĺňanie európskej perspektívy a zlepšovanie

dobrého spravovania vecí verejných prostredníctvom študijných návštev, stáží

na ministerstvách a pracovného seminára.

Realizáciu programu zabezpečovala SAMRS prostredníctvom kontaktného

bodu a finančného manažéra v úzkej spolupráci so zastupiteľskými úradmi,

ktoré iniciovali a predkladali jednotlivé návrhy aktivít. Za riadenie programu

zodpovedá Riadiaci výbor CETIR (MZVaEZ SR) v zmysle schváleného štatútu.

V roku 2017 sa uskutočnilo 14 aktivít realizovaných formou krátkodobých

študijných návštev, pracovných seminárov, stáží diplomatov z partnerských

ministerstiev zahraničných vecí na slovenských ministerstvách a expertných

konzultácií slovenských odborníkov štátnej správy v zahraničí. Aktivity CETIR boli

realizované pre týchto 9 krajín – Albánsko, Čierna Hora, Gruzínsko, Irak, Kosovo,

Moldavsko, Srbsko, Turecko a Ukrajina v celkovej hodnote 93 388,91 EUR. Medzi

najvýznamnejšie partnerstvá v tejto oblasti treba považovať spoluprácu s

izraelskou rozvojovou agentúrou MASHAV, ktorá začala v roku 2016 a má

potenciál pretrvať aj do budúcnosti. Podrobný prehľad realizovaných aktivít v

roku 2017 je možné nájsť v nasledovnej tabuľke.
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Prehľad aktivít programu CETIR v roku 2017

Partnerská krajina Názov aktivity Forma aktivity
Dátum realizácie 

aktivity

Počet 

účastníkov

Celková suma aktivity 

v eurách

Moldavsko Posilnenie kapacít Moldavského parlamentu študijná návšteva 03.04. - 06. 04.2017 4 4 354,45

Gruzínsko Sociálne dávky, dôchodky a podporné informačné systémy vyslanie expertov 12. 03 - 18. 03.2017 5 5 247,16

Irak Krátkodobá stáž diplomatov stáž 25.09. - 06.10.2017 2 2 461,63

Čierna Hora Krátkodobá stáž diplomatov stáž 10.04. - 12. 04.2017 2 1 350,00

Kosovo Krátkodobá stáž diplomatov stáž 26.05. - 23.06.2017 1 1 886,31

Gruzínsko Workshop – Základy reformy bezpečnostného sektora pracovný seminár 07.06. - 09.06.2017 1 944,56

Moldavsko Workshop – Základy reformy bezpečnostného sektora pracovný seminár 07.06. - 09.06.2017 5 4 722,80

Ukrajina Workshop – Základy reformy bezpečnostného sektora pracovný seminár 07.06. - 09.06.2017 3 2 833,68

Albánsko EÚ princípy v ekologickej a poľnohospodárskej výrobe študijná návšteva 03.09. - 08.09.2017 5 6 414,87

Čierna Hora Životné prostredie a zmeny klímy študijná návšteva 24.10. - 26.10.2017 2 2 519,07

Srbsko Integrácia a reformy na ochranu lesov študijná návšteva 16.10. - 20. 10.2017 5 2 226,24

Východné Partnerstvo
MASHAW - Vzdelávací kurz zameraný na rodovú rovnosť pre 

MD, GE a UA
študijná návšteva 19.11. - 26.11.2017 28 15 749,33

Turecko Krátkodobá stáž diplomatov stáž 19.11. - 02.12.2017 2 1 878,33

Srbsko Centrálny register obyvateľstva študijná návšteva 06.11. - 09. 11.2017 5 3 344,28

Administratívne a mzdové náklady 37 455,76

Spolu 93 388,91
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Kde pomáhame
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Rok 2017 bol z pohľadu SAMRS rokom, ktorý do života agentúry priniesol

niekoľko zmien a nových vecí. V prvom rade to bolo presťahovanie

agentúry z priestorov na Grösslingovej ulici, do priestorov 4. poschodia

novej budovy MZVaEZ na Pražskej 7 v Bratislave. V súvislosti s

presťahovaním sa zmenili aj viaceré interné dokumenty (rozhodnutie o

sídle, štatút SAMRS, interné smernice SAMRS, organizačný poriadok

SAMRS), ktoré nadobudli platnosť dňa 01.05.2017.

SAMRS pokračovala v trende zavádzania nových nástrojov do rozvojovej

pomoci. Okrem tradičných dotácií a finančných príspevkov agentúra

rozšírila nástroje o zadanie zákazky. V tejto súvislosti sa na začiatku roka

2017 upravili formuláre pre rozhodnutie ministra na udelenie dotácií,

zákaziek a pre finančné príspevky tak, aby zodpovedali požiadavkám

novej legislatívy a potrebám SAMRS, zároveň sa upravil proces prípravy

podkladov pre finančné príspevky a ich schvaľovanie.

Problémy typu nelegálna migrácia, terorizmus, chudoba, či klimatické

zmeny, sú v aktuálnom svete problémy globálneho charakteru. Tým

pádom ich musíme považovať aj za naše problémy a podľa toho sa k

výzvam, ktoré z nich vyplývajú, postaviť. Kľúčový dokument k tejto

problematike je stále tzv. Agenda 2030, pre udržateľný rozvoj,

prostredníctvom ktorej boli v roku 2015 stanovené ciele a politické záväzky,

ktoré by malo OSN a jeho členské štáty do roku 2030 dosiahnuť. Hlavným

zámerom agendy je odstránenie chudoby a hladu a vytvorenie

dôstojných podmienok pre život. Slovensko je taktiež aktívne v procese

prípravy opatrení a integrácie s tým súvisiacich úloh do politík

a programov na národnej, miestnej a medzinárodnej úrovni vrátane

financovania potrebného k jeho dosiahnutiu. Aj v roku 2017 pokračovalo

navýšenie prostriedkov na riešenie aktuálnych problémov (humanitárne

krízy a migrácia), a tento trend bude pokračovať aj v ďalších rokoch.

Interné činnosti SAMRS boli vykonávané v zmysle zmluvy (Kontrakt medzi

MZVaEZ SR a SAMRS na rok 2017) so zriaďovateľom a schváleného

Zamerania bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok

2017.

SAMRS vyhlásila v roku 2017 pätnásť výziev na predkladanie žiadostí

o dotácie. Celkovo bolo podporených 73 projektov v hodnote

4 511 544,50 EUR. V oblasti odovzdávania skúseností a budovania kapacít

štátnych organizácií v partnerských krajinách (program CETIR) sa

uskutočnilo 14 aktivít, v celkovej hodnote 93 388,91 EUR (študijné cesty,

stáže a vyslania slovenských expertov). Lokálne organizácie v prioritných

krajinách získali finančné príspevky na 51 projektových aktivít, zameraných

na miestny rozvoj a zlepšenie infraštruktúry, vo výške 402 694,75 EUR. Ďalšie

finančné príspevky boli odovzdané v oblasti humanitárnej pomoci

a mnohostrannej spolupráce v hodnote 3 547 160,00 EUR. Budovanie

kapacít a aktivity programu verejnej informovanosti boli podporené sumou

26 496,61 EUR.

V oblasti budovania kapacít, SAMRS organizovala školenia pre záujemcov

o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce, školenia pre vysielaných

dobrovoľníkov, ako aj individuálne externé konzultácie s expertom, čo

malo za cieľ zlepšiť projektové dokumenty jednotlivých úspešných

žiadateľov, v oblasti intervenčnej logiky, pred samotným podpisom zmluvy.

Pracovníčky a pracovníci SAMRS sa zúčastňovali externých a interných

školení a seminárov, v súvislosti so zmenou zákonov alebo predpisov v

oblasti ochrany osobných údajov, mzdovej agendy, finančnej kontroly,

vykazovania pre OECD DAC (RIS DEV), BOZP, zefektívnenie interných

procesov a spolupráce v rámci agentúry, podujatí organizovaných UNDP

v rámci projektu budovania kapacít (Istanbul a Praha), a pod.. R SAMRS sa

zúčastnila na zasadnutí Koordinačného výboru 20.06.2017.

Pokračovala aj spolupráca s UNDP, v rámci ktorej bolo dohodnuté

opätovné predĺženie aktuálneho projektu do marca 2018, s cieľom

uzavretia aktivít. Projektoví manažéri SAMRS absolvovali monitorovacie

cesty do Kene.

Zástupcovia SAMRS sa pravidelne zúčastňujú okrúhlych stolov

organizovaných medzinárodnou organizáciou Global Education Network

Europe (GENE), ktoré sa uskutočňujú dva krát ročne - v roku 2017 v Nikózii a

Bruseli, za účelom sieťovania inštitúcií a hodnotenia aktuálnych výziev a

projektov globálneho rozvojového vzdelávania, ktoré v jednotlivých

krajinách prebiehajú. SAMRS a GENE uzavreli Memorandum o porozumení

a následne trojstrannú zmluvu o spolupráci (SAMRS, GENE, Platforma

MVRO). SAMRS podporila komplexný projekt GRV v sume 149 942 EUR.

Tento projekt je kofinancovaný zo strany GENE sumou 50 000 EUR. GENE

podporí GRV v roku 2018 sumou 50 000 EUR, ďalej podporí organizáciu

národného seminára o GRV a GENE peer review, zamerané na

zhodnotenie projektov a sformulovanie odporúčaní do budúcnosti, pri

tvorbe a implementácií projektov zameraných na Globálne a rozvojové

vzdelávanie.

Zamestnanci SAMRS sa zároveň zúčastňovali rôznych pracovných

a koordinačných stretnutí a monitorovania projektov (Moldavsko,

Afganistan, Keňa, Albánsko, Ukrajina, Gruzínsko).

V reportovanom období prebiehala intenzívna spolupráca a komunikácia

s rozvojovými diplomatmi na ZÚ Kišiňov a ZÚ Nairobi. V rámci

monitorovacej misie R SAMRS v Moldavsku v júni 2017, prebehli rokovania s

GIZ a USAID o možnej spolupráci v ďalšom období. SAMRS má možnosť

využiť už identifikované a formulované projekty GIZ. V roku 2018 sa

predpokladá výber konkrétnej oblasti realizácie projektu a experta, ktorý

pripraví detailné zadanie a následne bude vyhlásená zákazka s cieľom

implementácie projektu v sektore voda a sanitácia.
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R SAMRS sa zúčastnila v období január – september 2017 peer review pre

Luxembursko (komplexné hodnotenie systému ODA). V júni 2017 sa v Astane,

konalo 2. networkingové fórum organizované UNDP, R SAMRS na tomto fóre

vystúpila s príspevkom o legislatívnom nastavení ODA v SR. Ďalšie

monitorovacie cesty sa uskutočnili do Libanonu na prelome august/september

2017 (humanitárne projekty organizácií Habitat for Humanity a Magna).

R SAMRS sa v septembri zúčastnila na pozvanie Platformy MVRO

medzinárodnej konferencie v Talline venovanej bezpečnosti a rozvojovej

spolupráci v Afganistane a v októbri cesty do Bosny a Hercegoviny na

záverečnú konferenciu organizovanú NISPAcee v rámci ich projektu.

SAMRS poskytla prezentácie a konzultácie pre podnikateľské subjekty v

spolupráci so SARIO v rámci výstavy CONECO 2017 v Inchebe (marec 2017) a

v rámci špecializovaného seminára pre podnikateľov zameraného na

investície a spoluprácu v rozvojových krajinách (zamerané na Afriku) v apríli

2017. SAMRS spolupracovala a konzultovala s Eximbankou projekty vhodné na

podporu v rámci nového nástroja ODA – úvery s grantovým elementom.

Zástupcovia Eximbanky a SAMRS sa zúčastňujú aj spoločných konzultácií s

podnikateľskými subjektmi, ktoré sa zaujímajú o dotačnú alebo úverovú

podporu v rámci aktivít v rozvojových krajinách. V priebehu roka boli

poskytnuté viaceré prezentácie o rozvojovej spolupráci a dve prednášky o

rozvojovej spolupráci SR pre účastníkov Detskej univerzity 2017.

R SAMRS spolu s projektovou manažérkou sa zúčastnili na Európskych

rozvojových dňoch v Bruseli (06.-08.06.2017), kde sa zároveň uskutočnilo

stretnutie k projektu EUTF05-HoA-KE-18/04 implementovaného v Keni s hlavnými

zástupcami spolupracujúcich organizácií.

Na jeseň 2017 sa SAMRS, ORPO a CARDO dohodli na spolupráci a organizácii

podujatia Dobrovoľník roka, ktoré sa uskutoční v roku 2018. V rámci tejto

spolupráce SAMRS prefinancovala výrobu ocenení.

Okrem aktualizácie a zabezpečenia prezentačných predmetov, SAMRS

pripravila aj dotlač strategických materiálov, kampaň zameranú na

popularizáciu rozvojovej spolupráce a aktivít agentúry na sociálnych sieťach

a pravidelnú aktualizáciu webovej stránky (fotodokumentácia, videá, aktuality

a pod.). Súčasťou webstránky je interaktívna mapa, prostredníctvom ktorej je

možné získať všetky relevantné informácie o projektoch financovaných SAMRS.

V decembri 2016 bol schválený EU DEL Nairobi spoločný projekt krajín V4, ktorý

sa implementuje v Keni a je zameraný na podporu a rozvoj lokálnych farmárov

a spracovanie produkcie kešu orieškov a sezamu (EUTF05-HoA-KE-18/04:

Enhancement of livelihoods in the Kenyan Coastal Region by supporting

organic and fair trade certification of small farmholders).

Zmluva medzi EU DEL Nairobi a SAMRS bola podpísaná 11.9.2017. Projekt má

celkovú hodnotu 1,9 mil EUR. SAMRS má úlohu grant manažéra, hlavného

koordinátora a zároveň aj implementátora časti aktivít.

Zmluvy s hlavnými partnerskými organizáciami boli podpísané v decembri 2017:

Ten Senses Africa Ltd. (Nairobi, Keňa, 04.12.2017), Farm Africa (Nairobi, Keňa,

4.12.2017), Czech University of Life Sciences in Prague (ČR, 14.12.2017),

National Agricultural Research and Innovation Center (Maďarsko, 14.12.2017),

Foundation Sciense for Development (14.12.2017).

V priebehu projektu budú do aktivít spojených s Fair Trade zapojené viaceré

inštitúcie a organizácie z krajín V4, ktoré budú zabezpečovať marketing

produktov (náklady na tieto aktivity sa budú hradiť zo zdrojov SlovakAid v 3.,

resp. 4. roku implementácie projektu). Koncom roka 2017 boli vyplatené prvé

splátky partnerským organizáciám, ktoré podpísali zmluvy (prvá splátka vo

výške 4100 EUR pre Poľského partnera bola vyplatená začiatkom roka 2018):

Celková suma grantu v eurách 1 900 000,00

Prvá splátka prijatá SAMRS v roku 2017 768 795,00  

Splátky partnerským organizáciám v roku 

2017

Ten Senses Africa Ltd. 422 276,00  

Farm Africa 248 032,65  

National Agricultural Research and 

Innovation Center (Maďarsko)
5 473,50  

Czech university of life sciences Prague 8 200,00  

Foundation Science for Development 0,00  
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1. Rozpočtovým opatrením MF SR č. RO/4/2017 boli zvýšené výdavky v

kategórii 640 – Bežné transfery o 3 187 649 EUR uvoľnením viazaných

prostriedkov z rokov 2015 a 2016 v súvislosti s poskytovaním oficiálnej

rozvojovej pomoci;

2. Rozpočtovým opatrením MF SR č. RO/11/2017 boli presunuté finančné

prostriedky do rozpočtu kapitoly MV SR v súvislosti s poskytnutím

humanitárnej pomoci Iraku; zníženie rozpočtu v kategórii 640 - Bežné

transfery o 161 760 EUR;

3. Rozpočtovým opatrením MF SR č. RO/ 12/2017 boli presunuté finančné

prostriedky do rozpočtu MZVaEZ SR za účelom financovania programu

evaluácií projektov rozvojovej spolupráce; zníženie rozpočtu v kategórii 640 -

Bežné transfery o 20 000 EUR;

4. Presun prostriedkov v rámci rozpočtu:

- na financovanie aktivít Verejnej informovanosti, z kategórie 640 - Bežné

transfery do kategórie 630 - Tovary a služby vo výške 40 000 EUR;

- na Budovanie kapacít SAMRS a aktérov ODA, presun z kategórie 640 -

Bežné transfery do kategórie 630 - Tovary a služby vo výške 10 000 EUR;

5. Na financovanie programu CETIR bol realizovaný interný presun

rozpočtových prostriedkov:

- z kategórie 640 - Bežné transfery do kategórie 630 - Tovary a služby vo

výške 100 000 EUR;

- z kategórie 640 - Bežné transfery do kategórie 620 - Poistné a príspevok do

poisťovní vo výške 10 000 EUR.

6. Rozpočtovým opatrením MF SR č. 23 – boli presunuté rozpočtové v

prospech VÚVH na projekt v Moldavsku s názvom: „Technická asistencia pri

implementácii požiadaviek smernice 91/271/EEC samospráv v Moldavsku“-

zníženie rozpočtu v kategórii 640 – Bežné transfery o 124 918 EUR.

7. Rozpočtovým opatrením MF SR č. 18 – bolo povolené prekročenie limitu

výdavkov v kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné

vyrovnania o 7 576 EUR a v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o

2 648 EUR z dôvodu valorizácie miezd.

8. Rozpočtovým opatrením č. 16 – bol vykonaný presun prostriedkov vo

výške 2 400 EUR z kategórie 630 – Tovary a služby do kategórie 710 -

Kapitálové transfery z dôvodu úpravy limitu výdavkov v programe 05T0A02.

9. Rozpočtovým opatrením MF SR č. 26 – bol vykonaný presun finančných

prostriedkov vo výške 35 000 EUR z kategórie 640 - Bežné transfery do

kategórie 720 - Kapitálové transfery, z dôvodu zohľadnenia reálneho

začlenenia poskytnutých prostriedkov na oficiálnu rozvojovú pomoc.

10. Rozpočtovým opatrením MF SR č. 36 – boli uvoľnené rozpočtové

prostriedky zo zdroja 131G v súvislosti s poskytovaním oficiálnej rozvojovej

pomoci; zvýšenie rozpočtu v kategórii 640 – Bežné transfery o 2 388 961 EUR.

11. Rozpočtovým opatrením č. 34 – boli presunuté rozpočtové prostriedky

do aparátu ústredného orgánu na osobné výdavky predstaviteľa Rady

Európy v Sarajeve; zníženie rozpočtu v kategórii 640 – Bežné transfery o 118

373 EUR.

12. Rozpočtovým opatrením MF SR č. 38 – bolo povolené prekročenie limitu

výdavkov kapitoly MZVaEZ SR - presunom z kapitoly VPS, za účelom úhrady

príspevkov do medzinárodných organizácií v kategórii 640 – Bežné transfery

o 1 500 000 EUR.

13. Úprava limitu výdavkov – zvýšenie o mimorozpočtové zdroje prijaté zo

zahraničného grantu – v kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a

ostatné osobné vyrovnania o 3 500 EUR, v kategórii 620 – Poistné a príspevok

do poisťovní o 2 180,17 EUR a v kategórii 630 – Tovary a služby o 2 738 EUR.

14. Interným rozpočtovým opatrením bol vykonaný presun prostriedkov v

rámci rozpočtu SAMRS z kategórie 630 - Tovary a služby vo výške 38 474 EUR,

do kategórie 620- Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5 374 EUR a do

kategórie 640 - Bežné transfery vo výške 33 100 EUR.

15. Rozpočtovým opatrením č. 23 – bolo vykonané viazanie prostriedkov v

kategórii 640 - Bežné transfery v prospech rozpočtu MZVaEZ SR z dôvodu

vyslania zamestnancov SAMRS, ako rozvojových diplomatov na ZÚ Kišiňov a

ZÚ Nairobi vo výške 153 589 EUR.

16. Úprava limitu výdavkov - zvýšenie o mimorozpočtové zdroje prijaté zo

zahraničného grantu – v kategórii 640 - Bežné transfery vo výške 683 982,15

EUR na úhradu splátok v zmysle zmlúv uzatvorených s partnermi.

17. Rozpočtovým opatrením MF SR č. 22 bol vykonaný presun prostriedkov

vo výške 43 200 EUR z kategórie 640 - Bežné transfery do kategórie 720 -

Kapitálové transfery z dôvodu zohľadnenia reálneho začlenenia

poskytnutých prostriedkov na oficiálnu rozvojovú pomoc.

18. Rozpočtovým opatrením MF SR č. 24 bolo vykonané viazanie

rozpočtových výdavkov - presun nevyčerpaných prostriedkov na projekty

ODA do nasledujúceho rozpočtového roka vo výške 4 680 621 EUR.

V kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania boli

finančné prostriedky čerpané v súlade s upraveným rozpočtom vo výške

187 773 EUR, t. j. 99,99 % k upravenému rozpočtu.

V kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní boli finančné prostriedky

čerpané v súlade s upraveným rozpočtom vo výške 78 447 EUR, t. j. 99,99 % k

upravenému rozpočtu

V kategórii 630 Tovary a služby boli výdavky realizované v súlade s

upraveným rozpočtom a čerpané vo výške 188 000 EUR, t. j. 93,69 % k

upravenému rozpočtu.

V kategórii 640 Bežné transfery boli výdavky čerpané v súlade s upraveným

rozpočtom vo výške 7 816 647 EUR, t. j. 99,83 % k upravenému rozpočtu. Z

tejto kategórie boli k 31.12.2017 na projekty ODA SR poskytnuté finančné

prostriedky v celkovom objeme 7 815 634 EUR, z toho 1 387 091 EUR bolo

čerpaných zo zdroja 131F (nevyčerpané prostriedky na ODA SR z roku 2015),

2 537 728 EUR bolo čerpaných zo zdroja 131G (nevyčerpané prostriedky na

ODA SR z roku 2016), 3 890 815 EUR zo zdroja 111 (prostriedky z roku 2017.

V kategórii 710 Obstarávanie kapitálových aktív boli finančné prostriedky

čerpané v súlade s upraveným rozpočtom vo výške 2 275 EUR, t. j. 94,80 % k

upravenému rozpočtu.

V kategórii 720 Kapitálové transfery boli finančné prostriedky čerpané v

súlade s upraveným rozpočtom vo výške 78 200 EUR, t. j. 100% k upravenému

rozpočtu.

K 31.12.2017 bolo celkové čerpanie rozpočtu SAMRS vo výške 8 351 342 EUR,

čo predstavuje 99,69 % k upravenému rozpočtu. Výdavky na prevádzku

SAMRS (610, 620, 630, 642015) predstavujú za rok 2017 sumu 336 946 EUR. Na

financovanie programu CETIR boli použité finančné prostriedky v objeme 93

389 EUR, na financovanie aktivít Verejnej informovanosti 16 353 EUR, na

Budovanie kapacít SAMRS a štátnej správy 10 144 EUR a na financovanie

experta na externé hodnotenie projektov 980 EUR.
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Prehľad čerpania finančných prostriedkov v období 1.1.-31.12.2017:

Tabuľka čerpania rozpočtu k 31.12.2017

Ekonomická klasifikácia Schválený rozpočet v eurách Upravený rozpočet v eurách Čerpanie v eurách % podiel k upravenému rozpočtu

610 180 199 187 775 187 773 99,999%

620 60 433 78 455 78 447 99,990%

630 91 712 200 838 188 000 93,608%

640 6 217 520 7 829 769 7 816 647 99,832%

Z toho ODA 6 215 860 7 828 756 7 815 634 99,832%

710 0 2 400 2 275 94,792%

720 0 78 200 78 200 100,000%

Spolu 6 549 864 8 377 437 8 351 342 99,689%
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Prehľad čerpania podľa nástrojov Zamerania bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2017:

Indikatívny rozpočet 05T0A na rok 2017 v eurách
ODA alokovaná pre MZVaEZ SR na rok 2016 6 549 864,00

Preklopené prostriedky zo starých zdrojov 1 438 122,40

Navýšenie v priebehu roku 2017 1 510 224,00

Medzisúčet 9 498 210,40

Dotatočne prijaté prostriedky v roku 2017 (768 795 eur - prvá splátka projektu V4) 768 795,00

Spolu na rok 2017 10 267 005,40

Program rozvojových intervencií

Plánovaný rozpočet v eurách Kontrahovaná suma v eurách

Afganistan 200 000 199 725,00

Keňa 1 200 000 1 071 109,60

Keňa V4 projekt 768 795 683 982,15

Moldavsko 600 000 386 852,48

Program humanitárnej a posthumanitárnej pomoci

Južný Sudán 200 000 598 572,00

Sýria a susedné krajiny (Projekty) 500 000 392 208,00

Program odovzdávania skúseností  - západný Balkán

Albánsko

300 000

87 627,20

Bosna a Hercegovina 0,00

Kosovo 0,00

Program odovzdávania skúseností - Východné partnerstvo a CETIR

Bielorusko
300 000

0,00

Gruzínsko 185 191,00

Ukrajina 500 000 278 935,10

CETIR 110 000 93 388,91

Program podnikateľských partnerstiev 250 000 150 000,00

Program humanitárnej pomoci 
600 000 248 760,00

(Finančné príspevky)

Program vysielania dobrovoľníkov 242 734 234 608,42

Program rozvojového vzdelávania a verejnej informovanosti 

Rozvojové vzdelávanie 100 000 285 255,80

Program budovania kapacít

Finančný príspevok pre strešné organizácie 50 000 49 995,00

Spolufinancovanie projektov EÚ 70 000 68 498,00

Zákazky

Projekty na základe požiadaviek partnerských krajín (rozpočtové opatrenie pre VUVH /MD/ a zákazka pre SFPA 

/Macedónsko/)
125 000 244 918,00

Podporné nástroje

Mikrogranty 350 000 402 694,75

Finančné príspevky 100 000 + 1 500 000 (navýšenie) 3 298 400,00

Spolupráca s UNDP 200 000 0,00

Iné výdavky

Výdavky SAMRS 332 344 + 10 224 (navýšenie) 336 946,00

Rozvojoví diplomati (KE, MD) 149 786 153 589,00

Verejná informovanosť 40 000 16 352,61

Budovanie kapacít SAMRS a aktérov ODA a hodnotenie žiadostí o dotácie 10 000 10 144,00

Evaluácia projektov 0 20 000,00

Audit projektov 20 000 0,00

Celkové čerpanie/kontrahovanie ODA podľa nástrojov (bez starých zdrojov) 8 828 883,00 9 497 753,02

Celkové čerpanie/kontrahovanie ODA podľa nástrojov (so starýmy zdrojmi) 10 267 005,40



AFGANISTAN

Názov projektu: Skúmanie využitia riešenia Aquaholder pre poľnohospodársku

produkciu v podmienkach Afganistanu s cieľom znižovania spotreby vody

Registračné číslo: SAMRS/2016/PPP/1/2

Hlavná sektorová priorita: Agricultural research – CRS kód 31 182

Kontraktor: PeWaS, s.r.o.

Dotácia ODA SR: 49 956,35 EUR

Doba realizácie projektu: november 2016 – november 2017

Hlavným zameraním realizovaného projektu bolo prispieť do budúcna

k zníženiu spotreby vody v regióne lokálneho partnera projektu,

prostredníctvom využitia produktov Aquaholder, ktoré boli špeciálne upravené

s ohľadom na miestne klimatické podmienky. Úprava bola možná na základe

výsledkov poľných pokusov a sledovania jeho účinkov na klíčivosť

a vzchádzavosť vybraných plodín, ktoré kontraktor realizoval v spolupráci

s partnerom – Herátskou univerzitou. Preukázala sa užitočnosť vyrobených

produktov, nakoľko reálne došlo v čase testovania k zníženiu spotreby vody pri

poľnohospodárskej produkcii sledovaných plodín. Významným prísnom

projektu bolo vypracovanie Návrhu opatrení pre použitie výsledkov projektu.

Kontraktorovi sa podarilo zabezpečiť si potrebné kontakty na budúcu

spoluprácu a udržateľnosť projektových výsledkov závisí od jeho schopnosti

ďalej nadobudnuté kontakty rozvíjať a posilňovať.
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Názov projektu: Lídri MNO pre lepšie partnerstvo a spoluprácu

Registračné číslo: SAMRS/2015/ZB/1/3

Hlavná sektorová priorita: Democratic participation and civil society - CRS kód

15 150

Kontraktor: PDCS, o.z.

Dotácia ODA SR: 89 409,00 EUR

Doba realizácie projektu: október 2015 – marec 2017

Cieľom projektu bolo podporiť albánsky neziskový sektor v snahe o efektívne

budovanie občianskej spoločnosti a prehĺbenie spolupráce vládneho

a mimovládneho sektora. Mimovládny sektor v Albánsku nespolupracuje

dostatočne a nemá vytvorenú jednotnú víziu a stratégiu komunikácie

s vládnym sektorom. Prostredníctvom aktivít projekt prispel k nadviazaniu

vzájomných partnerstiev medzi MVO a vzájomnému sieťovaniu a zapájaniu sa

do koalícií. Počas realizácie projektu boli uskutočnené tréningy pre lídrov MVO

s témami, ktoré reflektovali aktuálne potreby a problémy albánskeho

mimovládneho sektora a obsah tréningov bol aj písomne podchytený vo

vydanej publikácii. Získané vedomosti si lídri albánskych MVO prehĺbili aj

študijnými cestami na Slovensko.

ALBÁNSKO

Názov projektu: Western Balkan CSOs for Global Development (Balkánske 

mimovládne organizácie za globálny rozvoj)

Registračné číslo: SAMRS/2015/ZB2/1/2

Hlavná sektorová priorita: Democratic participation and civil society - CRS kód

15 150

Kontraktor: Nadácia Pontis

Dotácia ODA SR: 95 195,00 EUR

Doba realizácie projektu: marec 2016 – september 2017

Cieľom projektu bola mobilizácia občianskej spoločnosti v Albánsku a Kosove

prostredníctvom lokálnych organizácií a podpora ich kapacít so zameraním na

agendu globálneho vzdelávania a rozvojovej spolupráce. Projekt vychádzal

z predchádzajúcej spolupráce kontraktora s partnermi projektu a mal ambíciu

doplniť regionálny projekt na Balkáne implementovaný rakúskou organizáciou

Horizont 3000. Budovanie kapacít albánskych a kosovských MVO sa

uskutočnilo prostredníctvom vzdelávacích a sieťovacích aktivít. Dôležitým

prvkom projektu bolo aj predkladanie projektových návrhov analytických

projektov prostredníctvom výzvy, ktorá bola adresovaná albánskym

organizáciám. Bola vytvorená aj mapovacia štúdiu albánskych MVO

pôsobiacich v oblasti rozvojovej spolupráce.
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Názov projektu: Využitie skúseností pri podpore transformácie regionálneho

trhového prostredia

Registračné číslo: SAMRS/2015/VP/1/1

Hlavná sektorová priorita: Business support services and institutions – CRS kód

25 010

Kontraktor: Slovenská obchodná a priemyselná komora

Dotácia ODA SR: 63 430,00 EUR

Doba realizácie projektu: máj 2016 – apríl 2017

Cieľom projektu je prispieť k posilneniu rozvojového rozmeru bilaterálnych

vzťahov SR s Bieloruskom, spoločným partnerstvom nabudiť a podporiť

transformáciu regionálneho trhového prostredia malého a stredného

podnikania a spoločenstva v Bielorusku, odovzdávanie transformačných

skúseností SR v hospodárskej a spoločenskej sfére, rozšírenie ekonomickej

spolupráce medzi Slovenskom a Bieloruskom. Aktivity projektu prispeli k

posilneniu transformačných ambícií bieloruských podnikateľských organizácií,

zabezpečili zvýšenie informovanosti o trhovom prostredí, transformačnom

procese, legislatíve, zároveň ukázali hlavné výhody transformácie na príklade

Slovenska, tak aby bieloruská strana mohla využiť poznatky a skúsenosti v

oblasti sociálnej a ekonomickej transformácie, v oblasti demokratizácie

spoločnosti a trhového prostredia. Kontraktor vytvoril 5 regionálnych

informačných bodov (INFOBODY) v sídle obchodných komôr – Brest, Grodno,

Minsk, Gomeľ, a Mogilev o možnostiach podnikania s EÚ a pre bieloruský sektor

SME poskytne bezplatne informácie prvého kontaktu a nasmerovanie v oblasti

legislatívnej a informačnej v oblasti podpory medzinárodnej spolupráce.

Dopad projektu na regionálne podnikateľské prostredie z Bieloruskej strany boli

zaistené zapojením regionálnych obchodných a priemyselných komôr, ktoré

vďaka zvýšeniu kvality vlastných kapacít perspektívne diseminujú nadobudnuté

vedomosti a know-how na regionálnej úrovni.

BIELORUSKO

Názov projektu: Efektívne riadenie projektov vodného hospodárstva v 

Gruzínsku: Implementácia metodiky EU a EBOR

Registračné číslo: SAMRS/2015/VP/1/3

Hlavná sektorová priorita: Water sector policy and administrative 

management – CRS kód 14 010

Kontraktor: NISPAcee

Dotácia ODA SR: 99 265,00 EUR

Doba realizácie projektu:  október 2015 – január 2017

Hlavným zameraním projektu bolo prispieť k efektívnemu riadeniu projektov

vodného hospodárstvo v Gruzínsku podľa metodiky EU a EBOR. Zlepšenie

ochrany vôd, vodného a odpadového hospodárstva patrí medzi popredné

priority krajiny vzhľadom na súčasný kritický stav v tomto sektore a na druhej

strane podpísanú asociačnú dohodu s EU. Kontraktor prostredníctvom

projektových aktivít vybudoval potrebné kapacity vyškolením zástupcov

miestnych samospráv, NALAGu a relevantných ministerstiev a informovaním

72 samosprávnych celkov, dvoch ministerstiev a širokej odbornej aj laickej

verejnosti a spolu s partnerom vypracoval metodiku existujúcich projektových

dát, metodiku projektov podľa podmienok EBOR a EÚ, metodiku

vodárenských projektov pre posudzovanie EIA (Environmental Impact

Assessment) a metodiku pre interný audit zadávateľa a komentár k

existujúcemu zákonu o verejnom obstarávaní.

Vyškolení úradníci budú prostredníctvom NALAG poskytovať konzultácie

ostatným relevantným úradníkom a inštitúciám aj po ukončení trvania

projektu.

GRUZÍNSKO
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Prioritným zámerom bolo nadviazať na iniciatívu gruzínskej vlády ohľadne

vytvárania platformy pre efektívnejšiu participáciu občianskej spoločnosti na

procese asociácie Gruzínska s EÚ.

Prostredníctvom aktivít projektu bol vytvorený priestor pre diskusiu o

európskych otázkach na expertnej úrovni medzi zástupcami občianskej

spoločnosti a štátnych inštitúcií, ktoré sa podieľajú na európskej integrácii

Gruzínska. Druhým zámerom projektu bolo zlepšiť kapacity gruzínskej štátnej

administratívy v oblasti organizovania veľkých, medzinárodných, odborných

konferencií prostredníctvom know-how a skúseností kontraktora, ktorý

vychádzal zo žiadosti štátneho ministra Gruzínska pre európsku a euro-

atlantickú integráciu Davida Bakradzeho o partnerstvo so slovenskou

organizáciou, ktorá by mala kapacity pomôcť jeho Úradu s organizovaním

konferencie „Georgia’s European Way” v júli 2016. Realizácia konferencie sa

kryla so začiatkom slovenského Predsedníctva v Rade EÚ, čo vytvorilo priestor

jednak pre prezentáciu SR ale aj samotného slovenského Predsedníctva v

Gruzínsku a regióne Južného Kaukazu. Tretím aspektom projektu bolo

zapájanie občianskej spoločnosti a širokej verejnosti do participácie na

procese asociácie Gruzínska s EÚ, čo kontraktor dosiahol prostredníctvom

zvyšovania informovanosti o EÚ a vyvracania mýtov, a to realizáciou

verejných diskusií v regiónoch Gruzínska.

Názov projektu: Národný konvent o EÚ v Gruzínsku

Registračné číslo: SAMRS/2015/VP/1/7

Hlavná sektorová priorita: Democratic participation and civil society - CRS kód

15150

Kontraktor: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, 

n.o.

Dotácia ODA SR: 99 632,00 EUR

Doba realizácie projektu:  november 2015 – február 2017

Projekt bol primárne zameraný na inštitucionalizáciu verejnej debaty o

otázkach vzťahu Gruzínska a Európskej únie na báze partnerstva vládnych,

mimovládnych, podnikateľských a záujmových inštitúcií, ako aj na posilnenie

kapacít Gruzínska na implementáciu Asociačnej dohody. Cieľom bolo

zapojenie širšej odbornej verejnosti zo všetkých segmentov spoločnosti do

tvorby národných politík a pozícií v agende európskej integrácie, transfer

slovenského know-how z politickej, ekonomickej a spoločenskej transformácie,

ako aj vytvorenie dlhodobo spoľahlivého, interaktívneho a stáleho

informačného zdroja pre všetky segmenty gruzínskej spoločnosti o EÚ,

reformách a modernizácii krajiny. V rámci projektu vytvorené štyri pracovné

skupiny na témy poľnohospodárstvo a regionálny rozvoj; DCFTA; energetika a

životné prostredie; a dialóg o strategickej komunikácii zrealizovali celkovo 16

zasadnutí a stretli sa na dvoch plenárnych zasadnutiach v úvodnej a

záverečnej fáze projektu. Zapojením širokého spektra expertov projekt prispel

k budovaniu expertných kapacít vládnych i mimovládnych organizácií a

štruktúrovaniu informácií o EÚ/reformách podľa sektorového záujmu rôznych

segmentov gruzínskej spoločnosti, zároveň zlepšil pripravenosť Gruzínska na

implementáciu Asociačnej dohody. Kľúčovými výstupmi projektu boli okrem

samotných pracovných skupín a ich zasadnutí najmä sektorové odporúčania

jednotlivých skupín pre vládu a ich zverejnenie v elektronickej podobe, web

stránka a konto na sociálnej sieti Facebook, mediálna prezentácia projektu -

dialógu EÚ - Gruzínsko, ako aj tím v Gruzínsku schopný dlhodobo pôsobiť s

cieľom naplniť celkový cieľ projektu.

Názov projektu: Podpora rozvoja poľnohospodárstva v ťažko dostupných

horských oblastiach Gruzínska zvyšovaním produktivity a efektívnosti chovu

hovädzieho dobytka

Registračné číslo: SAMRS/2016/PPP/1/3

Hlavná sektorová priorita: Livestock/veterinary services - Animal health and

management, genetic resources, feed resources – CRS kód 31 195

Kontraktor: Agro Stud Javorie, s.r.o.

Dotácia ODA SR: 46 979,98 EUR

Doba realizácie projektu: november 2016 – september 2017

Hlavným projektovým zámerom bolo zvyšovanie výnosnosti produkcie

hovädzieho dobytka prostredníctvom kríženia plemien a rozvinutie spolupráce

medzi slovenskými a gruzínskymi podnikateľmi v danej oblasti. Miestne

plemená majú limitovanú produkciu mäsa aj mlieka z dôvodu nižšieho vzrastu

a preto kontraktor vybraných gruzínskych chovateľov vyškolil v technikách

kríženia s vhodným genetickým materiálom a aklimatizácie nových plemien

na lokálne podmienky. Vybraní chovatelia sa zúčastnili služobnej cesty na

Slovensko, kde absolvovali školenia inseminačných technikov, exkurzie po

farmách a relevantných inštitúciách a získali know how z kríženia plemien. Do

budúcna plánuje kontraktor využiť nadobudnuté kontakty a partnerstvá na

lokálny rozvoj produkcie mliečnych výrobkov.

Názov projektu: Gruzínsko na EUrópskej ceste

Registračné číslo: SAMRS/2015/VP2/1/2

Hlavná sektorová priorita: Democratic participation and civil society - CRS kód

15150

Kontraktor: GLOBSEC

Dotácia ODA SR: 91 222,00 EUR

Doba realizácie projektu:  marec 2016 – marec 2017

Cieľom projektu bolo prostredníctvom zdieľania slovenských skúseností

podporiť spoluprácu občianskej spoločnosti a štátnych inštitúcií v Gruzínsku a

to predovšetkým v otázkach súvisiacich s európskou integráciou.
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Názov projektu: Základná zdravotná starostlivosť pre irackých utečencov

Registračné číslo: SAMRS/2016/SYR/1/5

Hlavná sektorová priorita: Basic health care – CRS kód 12 220

Kontraktor: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety

Dotácia ODA SR: 80 080,00 EUR

Doba realizácie projektu: august 2016 – august 2017

Projekt sa zameral na poskytovanie humanitárnej zdravotnej pomoci pre

vnútorných utečencov a zlepšenie ich zdravotného stavu v irackom

Kurdistane. V rámci projektu boli zdravotná starostlivosť poskytovaná v dvoch

lokalitách: v Erbile – prostredníctvom stacionárnej kliniky, ktorá poskytovala

starostlivosť pre spádovú skupinu 15 000 utečencov a v Dohuku a Niniwe

prostredníctvom mobilnej zdravotnej jednotky. V rámci projektu bol zakúpený

aj sonograf, ktorý bol využitý na špecializované vyšetrenia miestneho

obyvateľstva a vnútorných utečencov. Celkovo bolo vykonaných približne

1 200 vyšetrení sonografom vrátane gravidných žien a zariadenie pomohlo

odhaliť približne tristo potenciálne rizikových tehotenstiev. V Erbile na Klinike

Zdenky Schellingovej bolo ošetrených vyše 3000 ľudí, mobilná jednotka

poskytla zdravotnú starostlivosť viac, ako 11 000 pacientom. Prostredníctvom

projektu sa zvýšila kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Kvalitu rovnako

zvýšilo využitie zakúpeného sonografu.

IRAK JUŽNÝ SUDÁN

Názov projektu: Zabezpečenie pediatrickej starostlivosti v oblasti Gordimu

v Juhosudánskej republike

Registračné číslo: SAMRS/2015/SSD/1/1

Hlavná sektorová priorita: Basic health care – CRS kód 12 220

Kontraktor: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Dotácia ODA SR: 199 471,98 EUR

Doba realizácie projektu: október 2015 – september 2017

Projekt bol zameraný na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov v oblasti

Gordim, s osobitným dôrazom na deti a rodičov, sprístupnením kvalitnej

zdravotnej pediatrickej starostlivosti a vzdelávacích aktivít. S cieľom

budúcej udržateľnosti kontraktor vyškolil 20 lokálnych zdravotníckych

pracovníkov v odbore pediatria a 37 vybraných komunitných pracovníkov,

ktorých úlohou bude zabezpečiť osvojenie si správnych hygienických

návykov a prevenciu vzniku a šírenia infekčných ochorení.

Kontraktor zrekonštruoval a uviedol do prevádzky lokálnu pediatrickú

ambulanciu s vakcinačným centrom, ktoré od svojho spustenia nepretržite

poskytujú zdravotnú starostlivosť. Od mája 2016 bolo vďaka tomu

ošetrených takmer 18 000 detí a 2654 detí bolo vakcinovaných.

Komplementárne k primárnej zdravotnej starostlivosti kontraktor realizoval

vzdelávacie semináre pre rodičov, s cieľom prevencie vzniku rôznych

infekčných ochorení, osvojenia si správnych hygienických a nutričných

návykov a efektívnejšej liečby bežných detských zdravotných problémov.

V rámci budovania kapacít lokálnych medických posíl kontraktor

zrealizoval dva šesťmesačné vzdelávacie kurzy pre miestnych

zdravotníckych pracovníkov a vybraných komunitných pracovníkov.

V auguste 2017 úspešne zložilo skúšky 20 zdravotníkov v odbore pediatria

a 37 komunitných pracovníkov v oblasti hygieny a prevencie šírenia

infekčných ochorení.

Intervencia teda priniesla funkčnú pediatrickú ambulanciu a vakcinačné

centrum, edukovaných rodičov a vzdelaný lokálny zdravotnícky personál

a komunitných pracovníkov, čím prispieva k znižovaniu chorobnosti

v oblasti Gordimu.
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KENSKÁ REPUBLIKA

Názov projektu: Znižovanie nezamestnanosti mladých zlepšením prístupu ku

kvalitnému vzdelávaniu a získavaniu praktických zručností

Registračné číslo: SAMRS/2015/KE/1/1

Hlavná sektorová priorita: Basic life skills for youth and adults – CRS kód 11230

Kontraktor: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Dotácia ODA SR: 247 193,29 EUR

Doba realizácie projektu: október 2015 – september 2017

Hlavným zámerom realizovaného projektu bolo prispieť k zníženiu

nezamestnanosti mladých ľudí v regióne, prostredníctvom rozvoja ich

praktických (remeselných, ale aj umeleckých) zručností. Intervencia priniesla

otvorenie dvoch nových tried na základnej škole, ktoré rozširujú všeobecné

každodenné vzdelávanie detí. Pre žiakov sú dané smery príprava na ďalšie

štúdium na stredných odborných školách. Zvýšený záujem o stredné odborné

školy priniesli aj realizované motivačné semináre pre študentov 7 a 8 ročníka

a dni otvorených dverí, kde predstavovali svoje aktivity potencionálni

zamestnávatelia z drevárskeho, automobilového a odevného priemyslu,

kaderníctva a stavbárstva – ide o pracovné zručnosti, po ktorých je v Keni

vysoký dopyt. Posilnením konkurencieschopnosti vďaka praktickému vzdelaniu

na prvom a druhom stupni základnej školy tak bude mať intervencia

v budúcnosti vplyv na zamestnanosť absolventov, prípadne ich ďalšie štúdium

na odborných školách. Na zabezpečenie zvýšenia štandardu učebného

prostredia bola celá škola elektrifikovaná. Súčasťou projektu bolo aj budovanie

kapacít 18 miestnych učiteľov zvyšovaním ich odbornej kvalifikácie

prostredníctvom realizovanej série školení.

Názov projektu: Stredná škola II. časť a prevádzka zdravotného strediska na

ostrove Rusinga

Registračné číslo: SAMRS/2015/KE/1/2

Hlavná sektorová priorita: Secondary education – CRS kód 11330, Medical

services – CRS kód 12191

Kontraktor: Humanistické centrum Narovinu, o.z.

Dotácia ODA SR: 248 640,00 EUR

Doba realizácie projektu: október 2015 – september 2017

Projekt bol zameraný na podporu vzdelávania a zdravotnú starostlivosť pre

obyvateľov ostrova Rusinga na Viktóriinom jazere. Integrálnou súčasťou

projektu bolo ukončenie výstavby strednej školy s internátom, ktorá je už v plnej

prevádzke (4 triedy) a navštevuje ju 120 študentov. Novopostavená stredná

škola sa zameriava na prácu s IT a rozvoj praktických zručností a vhodne

dopĺňa existujúce vzdelávacie kapacity materskej a základnej školy

v komunitnom centre, ktorého komplexnému rozširovaniu sa kontraktor venuje

už od r. 2005.

Časť projektu bola zameraná na prevádzku už existujúceho zdravotného

strediska, ktoré bolo vybudované v rámci predošlých intervencií vďaka

programu SlovakAid, a má spádovú oblasť s dosahom približne na polovicu

obyvateľov ostrova. Centrum bolo počas implementačného obdobia

v nepretržitej prevádzke a pravidelne zásobované liekmi a materiálom, napriek

komplikáciám vyplývajúcim z celoštátneho štrajku lekárov a sestier. Nakoľko

prevádzka komunitného centra je finančne náročná, v spolupráci s lokálnym

partnerom kontraktor identifikoval potenciálne oblasti na tvorbu pridanej

hodnoty a zisku pre centrum - založil zeleninovú farmu a v súčasnosti rozbieha

komerčný chov rýb, s cieľom lepšej ekonomickej sebestačnosti. Budúca

finančná udržateľnosť však závisí od schopností kontraktora a lokálneho

partnera využiť rozpoznané príležitosti a efektívne ich ďalej rozvíjať.
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Názov projektu: Socioekonomická integrácia bývalých detí ulice

Registračné číslo: SAMRS/2015/KE/1/4

Hlavná sektorová priorita: Education policy and administrative management –

CRS kód 11110

Kontraktor: SAVIO, o.z.

Dotácia ODA SR: 222 190,00 EUR

Doba realizácie projektu: október 2015 – august 2017

Projekt bol zameraný na podporu detského vzdelávacieho centra Bosco Boys

v Nairobi, pričom kľúčovými aktivitami bola stavba a prevádzka nových

stolárskych a zváračských dielní, v ktorých žiaci budú nadobúdať odborné

zručnosti s cieľom zvýšenia ich konkurencieschopnosti na trhu práce. Na

podporu budúceho uplatnenia sa absolventov centra, boli pre mládež

realizované semináre a školenia zamerané na hľadanie práce a kontraktor

paralelne nadväzoval partnerstvá s potenciálnymi zamestnávateľmi v regióne.

Založením praktických dielní kontraktor významne prispel k budúcej finančnej

samostatnosti centra a tým aj celkovej udržateľnosti danej intervencie. Bol

vypracovaný obchodný plán a fundraisingová stratégia, s cieľom podpory

jeho ekonomickej nezávislosti. Kľúčovým prvkom zvyšovania budúcich príjmov

sú vybudované praktické dielne, pričom najmä stolárska dielňa sa už pomerne

dobre etablovala.

Významným prínosom projektu bolo aj budovanie kapacít učiteľov na prácu

s problémovou mládežou. Vďaka sérii školení si zvýšilo kvalifikáciu 38

pedagógov, čo malo pozitívny efekt aj na následnú zníženú fluktuáciu

personálu. Žiaci majú možnosť využívať konzultácie a terapiu s učiteľmi, čo

prispelo k zníženiu incidentov a napätia v centre a zlepšeniu správania sa detí.

Názov projektu: Ekonomické posilnenie postavenia drobných farmárov

v regióne Busia pomocou pestovania sezamu a sprístupnenia trhov

Registračné číslo: SAMRS/2015/KE/1/5

Hlavná sektorová priorita: Agricultural development – CRS kód 31120

Kontraktor: ADRA, o.z.

Dotácia ODA SR: 244 083,13 EUR

Doba realizácie projektu: november 2015 – august 2017

Celkovým cieľom projektu bolo zlepšiť sociálno-ekonomické podmienky 500

drobných farmárov v regióne Busia, prostredníctvom posilnenej produkcie

sezamu, prístupu na trh a generovania príjmov. Projektový návrh pokrýval prvú

časť tzv. value chain, od nastavenia sociálneho podnikania, vrátane

mobilizácie miestnych komunít, vytvorenia skupín a družstiev, Fair Trade a BIO

certifikácii, školení, zaobstarania nástrojov a strojov, prípravy pôdy, pestovania,

zberu, skladovania a predaja produkcie partnerom.
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Názov projektu: Podpora produkcie a marketingu Fair Trade oleja z olejnín:

budovanie ekonomickej nezávislosti malých farmárov v Keni

Registračné číslo: SAMRS/2015/KE/1/7

Hlavná sektorová priorita: Industrial crops/export crops – CRS kód 31162

Kontraktor: Nadácia Integra

Dotácia ODA SR: 247 335,41 EUR

Doba realizácie projektu: október 2015 – september 2017

Projekt bol zameraný na znižovanie chudoby vidieckych farmárov a ich rodín

v Keni prostredníctvom podpory výroby a predaja certifikovaných produktov s

vyššou pridanou hodnotou (Fair Trade a BIO boababový, sezamový

a orechové oleje). Kontraktor uviedol do prevádzky novú funkčnú linku na

spracovanie vypestovanej produkcie, ktorú vykupuje od miestnych

dodávateľov, ktorými sú farmárske družstvá. Tým, že družstvá počas projektu

získali potrebné BIO a Fair Trade certifikáty, majú farmári zabezpečené vyššie

zisky z predaja svojich plodín. Vďaka technologickému rozšíreniu továrne môže

partner zvýšiť svoje výrobné kapacity a zamestnať tak dodatočný personál.

Projekt dosiahol stanovené výsledky a podarilo sa nastaviť podmienky

a procesy na udržateľnú a efektívnu produkciu. Vďaka technologickému

rozšíreniu fabriky o lisy možno spracúvať aj úrodu, ktorú by za bežných okolností

farmári nevedeli umiestniť na trh. Tým sa zvyšujú príjmy ich domácností a tým

pádom aj životný štandard. Medzinárodný dopyt po výrobkoch je pomerne

vysoký. Súčasťou projektu bolo zavedenie nového monitorovacieho systému,

ktorý by mal zjednodušiť dodávateľsko-odberateľské vzťahy a zefektívniť

komunikáciu. Systém sa v praxi osvedčil ako veľmi užitočný a zrýchlil mnohé

obchodné procesy. Samotné budovanie kapacít miestnej fabriky a jej

rozširovanie ponúka aj dodatočné pracovné príležitosti pre miestnu komunitu.

Projekt je vďaka silnému business aspektu do budúcna veľmi udržateľný,

k čomu určite prispieva aj skúsený manažment a výborná spolupráca

s kenským partnerom Ten Senses Africa.

Názov projektu: Sote ICT: Rozvoj startupov v Keni cez cvičné firmy na stredných

školách

Registračné číslo: SAMRS/2015/KE/1/6

Hlavná sektorová priorita: Vocational training – CRS kód 11330

Kontraktor: Nadácia Pontis

Dotácia ODA SR: 201 421,36 EUR

Doba realizácie projektu: október 2015 – september 2017

Projekt bol zameraný na podporu vzdelávania a konkurencieschopnosti

mladých ľudí v kraji Taita-Taveta a znižovanie úrovne chudoby,

prostredníctvom rozšírenia všeobecného vzdelávania. Nosnými aktivitami boli

v nadväznosti na predchádzajúce intervencie zavádzanie digitálnych

technológii, projektovej výučby, rozvoj IT klubov a konceptu cvičných firiem

podľa metodiky Practice Enterprises Network (PEN) v stredoškolskom

vzdelávaní, mentoring a podpora absolventov v ďalšom vzdelávaní a začatí

podnikania v novozaloženom centre.

Intervencia stavia na prepojení kenských cvičných firiem so slovenskými, ako aj

reálnymi firemnými mentormi, pričom plošne sa projekt rozšíril aj o dve nové

dievčenské školy. Novým elementom je spolupráca s popredným kenským

startup centrom iHub v rámci školení žiakov a absolventov. Pozitívom z pohľadu

udržateľnosti je získanie členstva v PEN, čím sa Sote Hub stal garantom

metodológie cvičných firiem a vydavateľom PEN certifikátov pre celú Keňu. To

plánuje kontraktor využiť na spoplatnenie vydávaných certifikátov

v budúcnosti, čo by mohlo pomôcť k zvýšeniu ekonomickej samostatnosti.

Miestni farmári boli vyškolení v efektívnejších technikách pestovania a následne

boli pripravovaní na audit Fair Trade a BIO, pričom certifikáciu sa im podarilo

získať. Počas realizácie došlo k viacerým ťažkostiam, spoluprácu s farmármi

možno označiť za skutočne komplikovanú. Nebola zabezpečená efektívna

komunikácia a mobilizácia komunity, v dôsledku čoho dochádzalo k vysokej

fluktuácii zapojených rodín. Vytvorenie lokálneho družstva sprevádzalo viacero

problémov, keďže pôvodné vedenie si neplnilo stanovené úlohy a družstvo sa

muselo plne reorganizovať.

Stanovený cieľ vyššej produkcie, príjmov a posilnenie prepojenia farmárov na

trhy sa podarilo dosiahnuť iba čiastočne. Je to spôsobené spomínanou

fluktuáciou farmárov, ale aj nedostatočnou kvalitou dopestovanej produkcie

v prvej sezóne. V priemere došlo k zníženiu nákladov farmárov na pestovanie

iba o ¼.

Udržateľnosť intervencie v budúcnosti závisí od kvality vedenia a manažmentu,

efektívneho zapojenia komunity a dodržiavania správnych postupov

pestovania, ako aj post-produkcie.

© SAVIO 
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KOSOVO 1)

Názov projektu: Slovenský fond pre verejnú politiku na Balkáne: aktívna

občianska spoločnosť v severnom Kosove

Registračné číslo: SAMRS/2015/ZB2/1/6

Hlavná sektorová priorita: Democratic participation and civil society - CRS kód

15 150

Kontraktor: Nadácia Pontis

Dotácia ODA SR: 80 378,00 EUR

Doba realizácie projektu: apríl 2016 – júl 2017

Cieľom projektu bola podpora demokratizačných a reformných procesov

v severnom Kosove prostredníctvom podpory občianskej spoločnosti. Projekt

sa zameral na zvýšenie relevancie občianskeho sektora v severnom Kosove vo

vzťahu k centrálnym inštitúciám, keďže nedostatočná schopnosť kosovsko –

srbských MVO byť relevantným aktérom reformných socio-politických

procesov je zásadným nedostatkom vo fungovaní občianskej spoločnosti.

Napĺňanie cieľov projektu bolo realizované prostredníctvom programu

budovania kapacít a zdieľania slovenských skúseností s kreovaním

občianskeho sektora a jeho vzťahu s inštitúciami štátu. Program obsahoval

tréningy predstaviteľov občianskej spoločnosti s potenciálom zapájať sa do

tvorby štátnych politík, malú grantovú schému, podporu zo strany slovenských

mentorov, študijné cesty, sieťovacie a advokačné podujatia.

_________________________

1) V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99

Názov projektu: Budovanie kapacít občianskej spoločnosti za účelom

skvalitňovania rozhodovacích procesov verejných inštitúcií v Kosove

Registračné číslo: SAMRS/2015/ZB2/1/8

Hlavná sektorová priorita: Democratic participation and civil society - CRS kód

15150

Kontraktor: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku,

záujmové združenie p. a f. o.

Dotácia ODA SR: 76 360,00 EUR

Doba realizácie projektu: apríl 2016 – september 2017

Cieľom projektu bolo posilniť kapacity mimovládnych organizácií v

samosprávach Leposavič a Zubin Potok zo zámerom zintenzívniť a zefektívniť

ich spoluprácu s miestnymi a centrálnymi vládnymi inštitúciami.

Prostredníctvom navrhovaných aktivít projekt prispel k aktívnemu zapojeniu

zúčastnených mimovládnych organizácií prostredníctvom nadobudnutých

nových zručností, ktoré následne budú môcť byť využité i pri implementácii

vlastných projektov a interakcii s vládnym sektorom. Prvým výsledkom bolo

vybudovanie a posilnenie kapacít a zručností miestnych MVO. Druhým

výsledkom projektu bolo vytvorenie podmienok a mechanizmov pre

konštruktívnu spoluprácu miestnych a centrálnych inštitúcií. Tretím výsledkom

bola vybudovaná sieť udržateľných a aktívne spolupracujúcich MVO v

regióne. Projekt taktiež prispeje k procesu integrácie severnej časti krajiny a

posunie Kosovo na ceste smerom k Európskej únii.



31

MOLDAVSKO

Názov projektu: Podpora bezpečnosti dodávky pitnej vody a stanovenie

úrovne zníženia nebezpečných látok cez sanáciu odpadových vôd

v Moldavsku.

Registračné číslo: SAMRS/2015/MD/1/1

Hlavná sektorová priorita: Waste management / disposal - CRS kód 14050

Kontraktor: Výskumný ústav vodného hospodárstva, príspevková organizácia

Dotácia ODA SR: 78 285,00 EUR

Doba realizácie projektu: október 2015 – jún 2017

Projekt sa svojimi aktivitami zameral na metodickú a technickú podporu

systému bezpečnosti pitnej vody (od zdroja po spotrebiteľa) a stanovenie

úrovne znečistenia vôd nebezpečnými látkami. V Moldavsku je venovaná

zvýšená pozornosť riešeniu problematiky zásobovania pitnou vodou (ochrana

zdrojov) a sanácie odpadových vôd. To súvisí jednak s podpísaním Asociačnej

dohody s EÚ a tiež s nedostatkom vodných zdrojov v Moldavsku. Projekt sa

realizoval vo vodovodnom systéme mesta Leova, ktoré bolo expertmi vybrané

ako pilotný vodovodný systém pre spracovanie plánu bezpečnosti.

Vypracovaný plán bezpečnosti bude slúžiť ako vzor aj pre iné vodovodné

systémy. Súčasťou projektu bezpečnosti dodávky pitnej vody bolo aj zaškolenie

expertov z úpravne vody Leova.

LIBANON

Názov projektu: Vzdelávacia infraštruktúra a stabilizácia utečeneckých

komunít v Libanone

Registračné číslo: SAMRS/2016/SYR/1/1

Hlavná sektorová priorita: Primary education – CRS kód 11220

Kontraktor: Nadácia Habitat for Humanity International

Dotácia ODA SR: 199 982,70 EUR

Doba realizácie projektu: september 2016 – september 2017

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšiť podmienky na vzdelávanie pre deti v

komunitách s vysokým počtom utečencov zo Sýrie, prostredníctvom zlepšenia

infraštruktúry v základných školách a tým prispieť k poskytovaniu základného

vzdelania pre deti z utečeneckých komunít. Projekt zabezpečil zdravé a

bezpečné vzdelávacie prostredie pre približne 3500 detí z týchto komunít v 6

základných školách v nízkopríjmových oblastiach Beirútu, Mount Lebanon a

severného Libanonu, ako aj základné vybavenie týchto škôl v podobe nového

nábytku a učebných pomôcok, a vzdelávacie pomôcky pre deti. Projekt sa

zameral takisto na rekonštrukciu sanitárnych a hygienických zariadení,

zabezpečenie pitnej vody prostredníctvom inštalácie zásobníkov na vodu a

vodných filtrov, inštaláciu zábradlí a bezpečnostných zábran, elektrickú

inštaláciu, opravu zatekajúcich striech, zabezpečenie bezbariérového prístupu

a iné podporné aktivity. Na jednej zo škôl bolo zabezpečené aj zastrešenie

ihriska, ktoré deťom poskytuje bezpečné prostredie na hranie, čo pomáha

k ich telesnému, duševnému, intelektuálnemu a sociálnemu blahobytu.
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Názov projektu: Bezodpadové spracovanie nebezpečných biologických

odpadov na produkty vhodné pre intenzívne ekologické poľnohospodárstvo

Registračné číslo: SAMRS/2016/PPP/1/4

Hlavná sektorová priorita: Agricultural land resources – CRS kód 31 130

Kontraktor: Rokosan, s.r.o.

Dotácia ODA SR: 46 338,32 EUR

Doba realizácie projektu: november 2016 – jún 2017

Projekt bol zameraný na predstavenie inovatívnych technológií spracovania

nebezpečných biologických odpadov do produktov využívaných

v ekologickom poľnohospodárstve. Kontraktor je odborníkom v regulácii

biologického odpadu – peria, venuje sa výskumu v oblasti hnojenia a výživy

rastlín a je disponentom patentových práv na technológiu spracovávania

daného odpadu do produktov používaných v rastlinnej výrobe. Nosnou

aktivitou intervencie bola prezentácia v Moldavsku za účelom vyhľadávania

lokálneho partnerstva s miestnymi podnikateľskými subjektmi v oblasti procesie

peria so zameraním na výrobu organominerálnych hnojív.

Významným prísnom projektu bolo aj odovzdanie vedomostí a skúseností

s implementáciou európskej legislatívy v oblasti ochrany životného prostredia

a riešeniami na prípravu plnenia podmienok EÚ na úseku spracovania

biologických odpadov.

Názov projektu: Zlepšenie podmienok sanitácie a hygieny v regióne Hincesti

Registračné číslo: SAMRS/2015/MD/1/9

Hlavná sektorová priorita: Sanitation - large systems - CRS kód 14 022

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

Dotácia ODA SR: 96 882,30 EUR

Doba realizácie projektu: január 2016 – február 2017

Projekt sa zameral na zlepšenie životných podmienok vidieckeho obyvateľstva

zvýšením dostupnosti pitnej vody a skvalitnenia životného prostredia

zefektívnením systému sanitácie a odpadového hospodárstva. Hmatateľným

výstupom projektu bola inštalácia domových čistiarní odpadových vôd

v školských zariadeniach v regióne Hincesti. Projekt sa skladal z dvoch

komponentov. Infraštruktúrneho a vzdelávacieho. Súbežne s výstavbou

čistiacich zariadení prebiehali aktivity zamerané na zvýšenie povedomia

miestneho obyvateľstva so zameraním na deti, školskú mládež a ich rodičov.

Názov projektu: Vybudovanie udržateľného systému čistenia odpadových vôd

v časti obce Bucovat.

Registračné číslo: SAMRS/2015/MD/1/5

Hlavná sektorová priorita: Basic sanitation - CRS kód 14 032

Kontraktor: DEKONTA Slovensko, spol. s.r.o.

Dotácia ODA SR: 93 905,00 EUR

Doba realizácie projektu: január 2016 – február 2017

Projekt sa zameral na zlepšenie kvality života a hygienických podmienok

obyvateľov v obci Bucovat. Vybudovaním kanalizácie a biologickej čistiarne

odpadových vôd došlo k eliminácii splaškovej odpadovej vody v obci.

Pôvodné zabezpečenie odvádzania splaškovej vody predstavovalo extrémne

zdravotné riziko pre miestnych obyvateľov a dochádzalo k výraznej

kontaminácii životného prostredia. Súčasťou projektu boli aj osvetové aktivity

zamerané na problematiku vody, hospodárenie s vodou, formy výskytu vody a

vodohospodárske projekty.

Názov projektu: Transparentné, finančne zdravé a konkurencieschopné 

samosprávy v Moldavsku.

Registračné číslo: SAMRS/2015/MD/1/4

Hlavná sektorová priorita: Decentralisation and support to subnational 

government - CRS kód 15 112

Kontraktor: Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, INEKO, n.o.

Dotácia ODA SR: 82 570,00 EUR

Doba realizácie projektu: október 2015 – marec 2017

Projekt sa zameral na podporu regionálneho rozvoja v Moldavsku zvýšením

transparentnosti a efektívneho hospodárenia samospráv, zlepšením výkonu ich

úloh a posilnením kapacít. Transparentnosť, fiškálna udržateľnosť

a konkurencieschopnosť samospráv sú absolútne základnými predpokladmi na

to, aby dokázali svojim občanom efektívne zabezpečiť verejné služby

a podmienky na zlepšovanie životnej úrovne. Prostredníctvom nových

nástrojov (internetové portály, analýzy, publikácie) na monitoring

a hodnotenie transparentnosti, finančnej stability a konkurencieschopnosti

samospráv MD ako aj prostredníctvom tréningu MD expertov, zapojenia

samospráv do diskusií o implementácii protikorupčných opatrení a intenzívnej

medializácie výsledkov sa dosiahol verejný tlak na zvýšenie transparentnosti

a obmedzenie korupcie, zvýšenie efektívnosti hospodárenia ako aj

konkurencieschopnosti samospráv MD.
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Názov projektu: Skutočne spoločne 2.0 - podpora rozvoja občianskej 

spoločnosti a zvyšovania kvality spravovania územia na Ukrajine a transfer 

slovenských skúseností

Registračné číslo: SAMRS/2015/UA/1/1

Hlavná sektorová priorita: Democratic participation and civil society – CRS 

kód 15 150

Kontraktor: Karpatská nadácia

Dotácia ODA SR: 98 918,00 EUR

Doba realizácie projektu:   október 2015 – október 2017

Cieľom projektu bolo podporiť rozvoj občianskej spoločnosti a zvyšovanie

kvality spravovania v štyroch hraničných oblastiach Západnej Ukrajiny -

Zakarpatskej, Ľvovskej, Ivano-Frankovskej a Černivetskej. Prostredníctvom

grantovej schémy mali mladí ľudia, predstavitelia mimovládnych

organizácií možnosť realizovať malé komunitné rozvojové aktivity.

Podmienkou grantovej schémy bolo zapojiť do projektov aj občanov a

miestnych reprezentantov štátnej správy a samosprávy, čo prispelo k

rozvoju princípu participatívnosti a vyššej kvalite spravovania územia. Pred

tvorbou projektových zámerov mali mladí zástupcovia občianskej

spoločnosti možnosť absolvovať školenie o projektovom manažmente a

neskôr si natrénovať svoje prezentačné zručnosti. Predstavitelia tých

mimovládnych organizácií, ktorým bol udelený grant, absolvovali študijnú

cestu na Slovensko s cieľom spoznať slovenské prostredie tretieho sektoru,

vymeniť si skúsenosti a nadviazať priame kontakty. Súčasťou projektu boli aj

dve konferencie, ktorých hlavným cieľom bol prenos skúseností z

reformných procesov na Slovensku, z procesu budovania občianskej

spoločnosti, ale aj o skúsenosti z procesu decentralizácie v rámci reformy

verejnej správy na Slovensku. Téma decentralizácie je po „Revolúcii

dôstojnosti“ horúca téma na Ukrajine a naviac je aj podmienkou a

súčasťou Minského protokolu prímeria na Východnej Ukrajine. V projekte

bol vytvorený aj priestor na sieťovacie aktivity formou organizovania

diskusných fór.

UKRAJINA

Názov projektu: Mobilná primárna zdravotná a psychosociálna starostlivosť

a starostlivosť o ženy v reproduktívnom veku na obkľúčenom území Sýrie,

oblasť Homs

Registračné číslo: SAMRS/2016/SYR/1/7

Hlavná sektorová priorita: Basic health care – CRS kód 12 220

Kontraktor: MAGNA, o.z.

Dotácia ODA SR: 124 520,00 EUR

Doba realizácie projektu: august 2016 – jún 2017

Projekt bol zameraný na poskytovanie pohotovostnej primárnej zdravotnej

starostlivosti prostredníctvom mobilných základných zdravotných

a špecializovaných služieb na obkľúčenom území severne od mesta Homs

v Sýrii. Mobilné zdravotné služby boli prevádzkované za účelom posilnenia

a pomoci národných verejných zdravotných infraštruktúr a systému, a na

pomoc zdravotníckemu personálu s cieľom znížiť úmrtnosť. Počas svojho

trvania projekt poskytol základnú zdravotnú starostlivosť približne 15 000

ľudom vrátane vnútorne presídlených osôb a zabezpečil núdzovú

pôrodnícku starostlivosť cez služby reprodukčného zdravia. V rámci

projektu bolo zabezpečené aj zdravotné referovanie a transfer pacientov

podľa potreby do sekundárnych zdravotných zariadení. Rovnako boli

posilnené aj kapacity a pohotovostná pripravenosť miestneho personálu

na prevenciu, odhalenie a reakciu v prípade prepuknutia chorôb.

SÝRIA
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Názov projektu: Budovanie kapacít na reformu energetického sektora

Ukrajiny

Registračné číslo: SAMRS/2015/UA/1/8

Hlavná sektorová priorita: Energy policy and administrative management –

CRS kód 23 110

Kontraktor: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú

politiku, záujmové združenie p. a f. o.

Dotácia ODA SR: 98 736,00 EUR

Doba realizácie projektu: november 2015 – február 2017

Celkovým cieľom projektu bolo podporiť reformné procesy na Ukrajine v

oblasti zvyšovania energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných

zdrojov energie a odovzdať skúsenosti SR ukrajinským partnerom v

spomínanej oblasti vrátane skúseností z implementácie príslušnej legislatívy

Názov projektu: Bezodpadové spracovanie nebezpečných biologických

odpadov na produkty vhodné pre intenzívne ekologické

poľnohospodárstvo

Registračné číslo: SAMRS/2016/PPP/1/5

Hlavná sektorová priorita: Agricultural land resources – CRS kód 31 130

Kontraktor: Rokosan, s.r.o.

Dotácia ODA SR: 49 351,65 EUR

Doba realizácie projektu: november 2016 – jún 2017

Hlavným zameraním realizovaného projektu bolo zvýšiť informovanosť

a zapojenie odbornej a laickej verejnosti do tém ochrany životného

prostredia a spracovania nebezpečných biologických odpadov. Kľúčovou

aktivitou intervencie bola prezentácia na Ukrajine za účelom vyhľadávania

lokálneho partnerstva s miestnymi podnikateľskými subjektmi v oblasti

procesie peria so zameraním na výrobu organominerálnych hnojív.

Nosnými aktivitami na dosiahnutie stanovených výsledkov bolo najmä

organizovanie seminárov, pracovných stretnutí a propagácia na

poľnohospodárskych výstavách. Vďaka zapojeniu lokálnych, ale aj

zahraničných expertov kontraktor docielil nadviazanie spolupráce

s predstaviteľmi vládneho, ako aj podnikateľského sektora.

Významným prísnom projektu bolo aj odovzdanie vedomostí a skúseností

s implementáciou európskej legislatívy v oblasti ochrany životného

prostredia a riešeniami na prípravu plnenia podmienok EÚ na úseku

spracovania biologických odpadov.

Názov projektu: Transparentné, finančne zdravé a konkurencieschopné

samosprávy na Ukrajine

Registračné číslo: SAMRS/2015/UA/1/6

Hlavná sektorová priorita: Decentralisation and support to subnational

government – CRS kód 15 112

Kontraktor: Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, INEKO, n.o.

Dotácia ODA SR: 91 760,00 EUR

Doba realizácie projektu: október 2015 – marec 2017

Zámerom projektu bolo pomôcť vláde a samospráve na Ukrajine efektívne

hospodáriť a vytvárať lepšie podmienky na rozvoj ekonomickej aktivity,

zvýšiť transparentnosť, fiškálna udržateľnosť a konkurencieschopnosť

samospráv, aby dokázali svojim občanom efektívne zabezpečiť verejné

služby a podmienky na zlepšovanie životnej úrovne. Kontraktor

identifikoval protikorupčný balík odporúčaní na zvýšenie transparentnosti v

samospráve vychádzajúc z príkladov dobrej praxe v boji proti korupcii na

Slovensku. V priebehu ďalšej aktivity zriadil on-line portál o hospodárení

miest a obcí, ktorý vďaka transparentnému zverejňovaniu údajov z

rozpočtov miest a obcí preukázateľne pomohol výrazne znížiť zadlženosť

samospráv na Ukrajine a vďaka tlaku verejnosti a médií núti predstaviteľov

miest a obcí dodržiavať limity týkajúce sa hospodárenia, ktoré boli ešte v

nedávnej minulosti bežne prekračované. Vytvorením interaktívneho

modelu konkurencieschopnosti ukrajinských regiónov za účelom

identifikovania ich konkurenčných výhod a nevýhod a navrhnutiu

individuálnych rozvojových stratégií získali predstavitelia samospráv

užitočnú pomôcku pre ďalší rozvoj regiónov. Projekt realizovali nezávislí

experti zo Slovenska a Ukrajiny, pričom výstupy projektu boli primárne

určené predstaviteľom samospráv, aby mestá a obce spravovali

zodpovedne v záujme dosiahnutia udržateľného hospodárskeho rozvoja.

a programov EÚ, ich transpozície do národnej legislatívy, ako aj

prezentácie úspešne implementovaných projektov na lokálnej a

regionálnej úrovni. Projekt prispel k zvýšeniu kvalifikovanosti ministerských

úradníkov zodpovedných za implementáciu asociačnej dohody i

prístupového protokolu k Energetickému spoločenstvu, zástupcov

ukrajinských miest a obcí v oblasti EÚ acquis, programov zameraných na

zvyšovanie energetickej efektívnosti a využívania OZE, vrátane prezentácie

úspešných projektov v SR, ako aj zvýšeniu verejnej informovanosť v Ukrajine

o politikách EÚ v danej oblasti. V rámci projektu boli vytvorené tri

tréningové moduly, z ktorých každý mal špecifickú cieľovú skupinu – 1.

ministerskí úradníci; 2. zástupcovia ukrajinských miest a obcí (starostovia,

primátori); 3. odborná i laická verejnosť. Kľúčovými výstupmi projektu boli

okrem spracovanej metodológie jednotlivých tréningových modulov a ich

organizácie/realizácie aj spracovanie publikácie so skúsenosťami

vyšehradských krajín v oblasti energetickej efektívnosti a využívania

obnoviteľných zdrojov, ako aj monitoring aktivít ministerstva energetiky

Ukrajiny v danej oblasti.
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Zverejnenie výročnej správy SAMRS za rok 2017  - elektronickou formou: 

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 sa uskutoční dňa 21. mája 2018 v čase od 12:00 do 14:00 hod., v priestoroch Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú

spoluprácu, Pražská 7, 811 04 Bratislava.

ZVEREJNENIE VÝROČNEJ SPRÁVY SAMRS ZA ROK 2017 

A DÁTUM KONANIA VEREJNÉHO ODPOČTU
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