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k výzvam 2021



Dnešné online pravidlá

 Vypnúť kameru a zvuk

 Zapnúť kameru a zvuk iba ak prezentujete alebo sa 
pýtate otázku. Otázky prosím po každej prezentácii. 
Záujem položiť otázku prosím napíšte do komentára
na MS TEAMS (pôjdeme podľa poradia)

 Dnes máme 7 blokov a budeme sa držať časového
harmonogramu

 Ak máte otázku, prosím stručne. Budeme sa snažiť 
zodpovedať všetky Vaše otázky. Ak by išlo o dôležitú 
otázku, zverejníme ju ako FAQ



Dnešné online pravidlá

 Sme tu pre Vás – od vyhlásenie výziev až po termín 
uzávierky. Email, telefón, online stretnutie. 

 SAMRS neposkytuje informácie o stave Vašich 
žiadostí v procese posudzovania. Info o 
schválení/neschválení bude zverejnené do 5 
pracovných dní od schválenia p. ministra.

 Prvý krát online. Dôležitá Vaša spätná väzba. 
Hodnotiace hárok Vám pošleme cez obed.
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Strategické dokumenty

 Strednodobá stratégia rozvojovej 
spolupráce SR na roky 2019 - 2023

 Zameranie dvojstrannej rozvojovej 
spolupráce na rok 2021 



Vyhlásené výzvy

 I. kolo:

Humanitárna výzva projekty (Libanon, Irak a Sýria)

Výzva na vysielanie dobrovoľníkov a expertov-
dobrovoľníkov do rozvojových  krajín

 II. kolo 

Výzvy  na rozvojové projekty (KE, GE, MD, ZB, 
Východná SSA, EK, RV, UA) 

Výzva na projekty Programu podnikateľských  
partnerstiev 



Termíny prekladania žiadostí o 
poskytnutie dotácie 

I. kolo  
 Humanitárna výzva 

25. 1. - 8. 3. 2021

 Výzva na vysielanie dobrovoľníkov a expertov-
dobrovoľníkov do rozvojových  krajín

25. 1. -1. 3. 2021

 Bez spolufinancovania v oboch výzvach  



Termíny prekladania žiadostí  o 
poskytnutie dotácie – II. kolo  

 Výzvy  na rozvojové projekty

(KE, GE, MD, ZB, Východná SSA, EK, RV, UA) 

KE, GE, MD, UA: 1. 2. - 22. 3. 2021

ZB, SSA, EK:  1. 2. – 15. 3. 2021

RV: 1. 2. – 8. 3. 2021  

 Povinné  spolufinancovanie – min 10% zo sumy žiadanej 
dotácie

 Výzva na projekty Programu podnikateľských partnerstiev

1. 2. -15. 3. 2021

 Povinné  spolufinancovanie – min 20% zo sumy žiadanej 
dotácie



Oprávnení žiadatelia

 Rozpočtové organizácie a jej zariadenia

 Príspevkové organizácie 
 Neziskový sektor/mimovládne organizácie - neziskové

organizácie poskytujúce všeobecne prospešné a
verejnoprospešné služby, nadácie a iné právnické osoby,
ktoré nie sú napojené na štátny rozpočet a ktoré nie sú
zriadené na podnikanie

Výzva na projekty Programu podnikateľských subjektov 
 iba podnikateľské subjekty    

 Dátum vzniku oprávneného žiadateľa musí 
byť najneskôr k 1. 1. 2020 vrátane



Povinné spôsoby podania žiadosti 
a jej  príloh

 Grant management systém (GM) 

 GM systém dostupný:

http://62.152.229.251/GrantManagement/external

 v listinnej podobe na adresu SAMRS alebo do 
elektronickej schránky

 rozhodujúca je poštová pečiatka 

Oba spôsoby podania sú povinné pre žiadateľov  

http://62.152.229.251/GrantManagement/external


Registrácia žiadateľa v GM systéme

 Noví žiadatelia – povinná registrácia/ 
založenie konta v GM 

 Termín na registráciu uvedený vo výzve

 Žiadatelia - už registrácia/založené konto
v GM



Zoznam povinných príloh 
GM systém

 Žiadosť o poskytnutie dotácie 

Matica logického rámca

 Rozpočet projektu

 Personálna matica

 Technická špecifikácia*

 Harmonogram projektu

 Kontrolný zoznam podmienok súladu žiadosti o 
poskytnutie dotácie s princípmi prierezových tém



Zoznam povinných príloh
listinná podoba verzia a povinný spôsob 

predloženia na SAMRS 
Matica logického rámca

 Rozpočet projektu, Personálna matica

 Harmonogram projektu

 Technická špecifikácia *

 Kontrolný zoznam podmienok súladu žiadosti o poskytnutie dotácie s princípmi 
prierezových tém

 Podporný list od partnera

 Životopisy + súhlas so spracovaním osobných údajov

 Splnomocnenie (ak relevantné)

 Splnenie zákonných požiadaviek

 Povinný zoznam príloh definovaný v každej výzve

 Špeciálne dokumenty  definované vo výzvach *



Dĺžka realizácie projektu
Rozvojový a humanitárny projekt
 minimálne 12 mesiacov
 maximálne 25 mesiacov spolu s administratívnym ukončením 

projektu
 najneskorší možný termín ukončenia realizácie projektu 30.8.2023 

Projekt Programu podnikateľských partnerstiev
 Fáza príprava: maximálne 6 mesiacov 
 Fáza realizácia: min  12 mesiacov a max 25 mesiacov

Vyslanie dobrovoľníkov  a expertov 
 Dĺžka projektu = Dĺžka reálneho dobrovoľníckeho/expertného 

vyslania + max. 4 mesiace. 



Rozvojový, humanitárny projekt a projekt Programu 
podnikateľských partnerstiev:  

 partnerská organizácia založená podľa právneho poriadku 
partnerskej krajiny – povinné

 ďalší možný/í partner/-i: organizácie založené podľa 
právneho poriadku partnerskej krajiny alebo cudzieho 
štátu

 partnerstvo potvrdené podporným listom/scan

Podmienka lokálneho partnerstva projektu 



Čestné vyhlásenie žiadateľa
 o vysporiadaní vzťahov so štátnym rozpočtom SR;

 voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné
konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii alebo v likvidácii;

 voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia;

 žiadateľovi nie je uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo 
subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z 
fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom 
obstarávaní podľa zákona o trestnej zodpovednosti právnickej osoby;

 žiadateľ spĺňa podmienku byť zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora (ak relevantné);

 žiadateľ spĺňa podmienka súladu s medzinárodnými sankciami; 

 žiadateľ splnenie týchto podmienok potvrdzuje podpisom žiadosti.



Formálna kontrola žiadosti a hodnotenie 
kvality žiadosti o dotáciu 

 Formálna kontrola žiadosti;

 Odborné interné hodnotenie žiadosti;

 Hodnotenie externými hodnotiteľmi;

 Hodnotenie Zastupiteľského úradu SR;

 Hodnotenie komisie MZVEZ SR

 Zasadnutie komisie MZVEZ SR – odporúčacie stanovisko;

 Záznam o schválení dotácie podpísaný ministrom ZVEZ 
SR.  



Hodnotenie kvality  žiadosti o dotáciu
Rozvojové projekty

Kritériá:

1. Relevantnosť (30 bodov);
2. Efektívnosť (25 bodov);
3. Účinnosť (20 bodov);
4. Udržateľnosť (15 bodov);
5. Kapacity žiadateľa (10 bodov)

min. počet bodov potrebných na schválenie 75 zo 100 
bodov

min. 50% v kritériu Relevantnosť   



Hodnotenie kvality žiadosti o dotáciu
Humanitárne projekty  

Kritériá:

1. Relevantnosť (30 bodov);
2. Efektívnosť (25 bodov);
3. Účinnosť (25 bodov);
4. Kapacity žiadateľa (20 bodov). 

minimálny počet bodov potrebných na schválenie 75 
bodov zo 100 bodov  

min. 50% v kritériu Relevantnosť   



Hodnotenie kvality žiadosti o dotáciu
Projekty vysielania dobrovoľníkov a expertov   

Kritériá:  
1. Relevantnosť (40 bodov);
2. Náplň práce a relevantnosť k potrebám komunity (30 

bodov);
3. Prínos pre miestnu komunitu  a budovanie kapacít 

slov. subjektov (20 bodov);
4. Prínos pre rozvojovú spoluprácu a humanitárnu 

pomoc (10 bodov).

min. počet bodov potrebných na schválenie 75 bodov zo 
100 bodov  



Hodnotenie kvality  žiadosti o dotáciu
Projekty Programu podnikateľských 

partnerstiev     

Fáza Prípravy projektu:

Kritériá:
1. Relevantnosť (60 bodov); 
2. Kapacity žiadateľa (40 bodov) 

min. počet bodov potrebných na schválenie 75 bodov zo 
100 bodov 

 min. 50% v kritériu Relevantnosť   



Hodnotenie kvality žiadosti o dotáciu
Projekty Programu podnikateľských 

partnerstiev     
Fáza Realizácie projektu. Kritériá:
1. Relevantnosť (30 bodov); 
2. Efektívnosť (25 bodov);
3. Účinnosť (20 bodov);
4. Udržateľnosť (15 bodov);
5. Kapacity žiadateľa (10 bodov) 

min. počet bodov potrebných na schválenie 75 bodov zo 
100 bodov

min. 50% v kritériu Relevantnosť   



Splátky dotácie
I. 

 Forma platieb

Preddavkové  platby  a refundačné platby: 

Humanitárne projekty a projekty vysielania dobrovoľníkov 
a expertov 

80% zo schválenej  výšky dotácie na účet prijímateľa  dotácie 
(po splnení  zákonných podmienok)

do výšky 20% zo schválenej dotácie po doručení  a schválení 
záverečnej správy a vyúčtovania dotácie.



Splátky dotácie 
II.

Forma platieb    

Preddavkové platby a refundačné platby: 

Rozvojové projekty 

50% zo schválenej  výšky dotácie na účet prijímateľa  
dotácie (po splnení  zákonných podmienok)

40% zo schválenej  výšky dotácie na účet prijímateľa  
dotácie (po splnení  podmienok)

Posledná splátka má formu refundačnú

do výšky 10% zo schválenej dotácie po doručení  a 
schválení záverečnej správy a vyúčtovania dotácie



Splátky dotácie 
III.

 Forma platieb splátok    

Refundačné platby 

projekty Programu podnikateľských  subjektov 

všetky platby dotácie – refundácie

záverečná platba bude uhradená po schválení vyúčtovania 
dotácie a záverečnej správy o implementácii projektu 



Dôležité  informácie 

 Podmienka počtu podaných žiadostí:
o jeden žiadateľ je oprávnený si podať  má iba jednu 

žiadosť na jednu výzvu  
o v prípade podania viac žiadostí v rámci jednej   

výzvy jedným/rovnakým žiadateľom – všetky jeho   
žiadosti budú považované za neoprávnené.

 Oprávnenie SAMRS na predĺženie lehoty  na 
predkladanie žiadostí o dotáciu pre všetky projekty 

 Trvanie platnosti rozhodnutia ministra ZVEZ SR  
 Podpis zmluvy SAMRS s prijímateľom dotácie 
 Sektorové priority, oprávnené aktivity a ukazovatele  



Prierezové témy

1. Životné prostredie a zmena klímy (SGD 13 Ochrana klímy)
2. Rovnosť príležitostí (SDG 5 Rodová rovnosť)

 Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj
 Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce SR na roky 

2019-2023



Hodnotenie prierezových tém
 Projekty sú po odbornej stránke vyhodnocované podľa 

piatich* hodnotiacich kritérií odporúčaných OECD/DAC: 
 (1) Relevantnosť, (2) Efektívnosť, (3) Účinnosť, (4) 

Udržateľnosť, (5) Kapacita žiadateľa. 

 Prierezové sú jednou z posudzovaných oblastí v rámci 
kritéria Relevantnosti. 

 Žiadateľ je povinný prijať všetky opatrenia, aby splnil 
zákonnú požiadavku o zákaze diskriminácie vo všetkých 
fázach realizácie projektu (Podmienka č. 1 a 17 vo výzve).



Hodnotenie prierezových tém

 Administratívna formálna kontrola
 Kontrola splnenia podmienok č. 1 a č. 17
 Zohľadnenie v príslušných častiach žiadosti
 Kontrola vyplnenia Kontrolného zoznamu
 Zaradenie do kategórie A (+ EIA/SEIA), B, C

 Ak nie – SAMRS pošle dožiadanie na doplnenie 
– lehota 5 pracovných dní. Ak nie –
posudzovanie žiadosti bude pozastavené.



Hodnotenie prierezových tém

 Odborné hodnotenie (SDG 13 – Ochrana klímy)
 Vyhodnotenie v 3 kategóriách: 

A. vysoké riziko pre ŽP a ZK
B. nízke riziko/príležitosť pre ŽP a ZK
C. nepredstavuje riziko/príležitosť pre ŽP a ZK

 Žiadosti, ktoré nedostatočne zohľadnili prierezovú tému, 
dostatočne nezohľadnili mieru rizika a spôsob jeho 
eliminácie, nebudú odporučené na schválenie. 



Hodnotenie prierezových tém

 Odborné hodnotenie (SDG 5 – Rodová rovnosť)
 Vyhodnotenie v 4 kategóriách: 

1. špecificky zameraná
2. pozitívne vplýva
3. nie je zameraná
4. posilňuje rodovú nerovnosť

 Žiadosti, ktoré posilňujú rodovú nerovnosť (napr. na trhu 
práce, v rozhodovacích procesoch, alebo žiadosti priamo 
podporujúce negatívne stereotypy a predsudky voči ženám) 
nebudú odporučené na schválenie. 



Hodnotenie prierezových tém

 O konečnom schválení/neschválení žiadostí 
rozhoduje minister ZVEZ na základe odporúčania 
hodnotiacej komisie.



Odporúčané čítanie  

 Strategické dokumenty
 Projektová dokumentácia 2021: 
 https://slovakaid.sk/projektova-dokumentacia/

https://slovakaid.sk/projektova-dokumentacia/


Kontaktné údaje

Adresa: 
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú 
spoluprácu, Pražská 7, 811 04 Bratislava

Email: projekty@slovakaid.sk

web: www.slovakaid.sk

https://slovakaid.sk/kontakt/

mailto:projekty@slovakaid.sk
http://www.slovakaid.sk/
https://slovakaid.sk/kontakt/


Renáta Mezeiová
vedúca projektového oddelenia 
tel. : +421 2 5978 2605
email: renata.mezeiova@slovakaid.sk

Slovenská agentúra pre medzinárodnú
rozvojovú spoluprácu (SAMRS)
Pražská 7, 811 04 Bratislava, SR
www.slovakaid.sk

Ďakujem za pozornosť





Terminológia

Metodické usmernenie, na strane č. 2 je uvedené: 

I keď je prierezová téma nazvaná „rovnosť príležitostí,“ má sa
na mysli rovnosť mužov a žien, resp. rodová rovnosť v zmysle
cieľa SDG č. 5. Rovnosť príležitostí je širší koncept pre väčšiu
skupinu znevýhodnených skupín. Tým nie je vylúčené
zahrnutie širšieho spektra znevýhodnených skupín do cieľovej
skupiny pri tvorbe žiadosti o dotáciu.


