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 Číslo výzvy:  SAMRS/2021/D/1

 Účel dotácie: Vysielanie dobrovoľníkov a expertov-
dobrovoľníkov do rozvojových krajín

 Hlavným cieľom dobrovoľníckej/expertnej činnosti
je podpora rozvojových intervencií SlovakAid v
partnerských krajinách v zmysle aktuálne platnej
strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR.



Zameranie výzvy 

 Strednodobá stratégia rozvojovej 
spolupráce SR na obdobie 2019-2023

 Zameranie dvojstrannej rozvojovej 
spolupráce SR na rok 2021

 EU Gender Action Plan III

 Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj 



SEKTOROVÉ PRIORITY

1. Kvalitné vzdelávanie 
2. Dobré zdravie 
3. Dobrá správa vecí verejných a budovanie 

občianskej spoločnosti 
4. Potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo 
5. Infraštruktúra a udržateľné 
využívanie prírodných zdrojov 
6. Podpora tvorby trhového 
prostredia



Teritoriálne priority
Oprávnené miesto realizácie projektu je: 
 krajiny podľa Strednodobej stratégie ODA SR na 

roky 2019 – 2023 
 V opodstatnených a zdôvodniteľných prípadoch 

aj ďalšie krajiny zo zoznamu OECD/DAC.



Finančná alokácia

 Indikatívna výška finančných prostriedkov: 139 520 EUR

 Maximálna výška požadovanej dotácie:

Dobrovoľník - 1500 EUR/mesiac 

 Expert-dobrovoľník - 1900 EUR/mesiac

 Prvá platba má charakter preddavku, záverečná má 
charakter refundácie. 



Oprávnení účastníci 

 od 18 rokov (horná hranica nie je)
 štátna príslušnosť SR
 podmienka mať absolvovanú zdravotnú  prehliadku
 max. 1 predošlé vyslanie cez program SlovakAid  v 

prípade dobrovoľníkov
 SAMRS podporuje max. dve vyslania dobrovoľníka. 

Dobrovoľník, ktorý už bol v rámci trvania SlovakAid 
programu podporený SAMRS dvakrát a viac, bude 
neoprávneným účastníkom (neplatí pre expertov)



Časová oprávnenosť realizácie projektu 

 Dĺžka dobrovoľníckeho/expertného pobytu

 Dobrovoľnícke vyslanie min. 3 max. 12 mesiacov

 Expertné vyslanie min. 1 max. 3 mesiace

 Dĺžka projektu = Dĺžka reálneho D/E vyslania + max. štyri
mesiace (dva mesiace pred vyslaním a dva mesiace po vyslaní).

 Projekty môžu začať najskôr 1. 6. 2021
a musia byť ukončené najneskôr do 31.08.2023.



Hodnotiace kritériá 

1. Relevantnosť projektu (40 bodov)
2. Náplň práce a relevantnosť k potrebám miestnej komunity  
(30 bodov)
3. Prínos pre miestnu komunitu a budovanie kapacít 
slovenských subjektov  (20 bodov)
4. Prínos pre rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc SR 
(10 bodov)

Maximum – 100 bodov
Odporučenie na schválenie

- min. 75 bodov
- min. 50% Relevantnosť



Miesto a spôsob podania žiadosti: 

 V listinnej podobe  - SAMRS, Pražská 7, 811 04 Bratislava 
- alebo do elektronickej schránky SAMRS 

 Elektronicky: Grant management systém (GMS)

 Dátum uzatvorenia výzvy: 01.03.2021



Spolufinancovanie dobrovoľníka

• Nesprávne: Dobrovoľník svoje 

spolufinancovanie zo svojich zdrojov pošle na 

účet organizácie 300 €

• Správne: Dobrovoľník spolufinancuje časť 

vybranej položky z vlastných zdrojov, zvyšnú 

sumu danej položky pokrýva ODA 

SPOLUFINANCOVANIE NIE JE POVINNÉ!



Spolufinancovanie dobrovoľníka
Príklady: 

 KOF odvody: 200 € z celkovej sumy 1500 €, VO 
preplatí zvyšnú časť položky 1300€ - ODA 

 KOF poistenie: 100 € z celkovej sumy 200 €, VO 
preplatí zvyšnú časť položky 100€ - ODA 

 KOF NnMP: 300 € z celkovej sumy 11 000 €, VO 
prevedie D na účet iba 10 700 €, D preukáže KOF v 
sume 300 € (bloček/fa/PPD za nájom, cestovné, 
stravu, a pod.) 



Webstránka
https://www.slovakaid.sk/

Často kladené otázky (FAQs): 
https://slovakaid.sk/faq/
- V sekcii Dobrovoľnícke projekty
Link na výzvu: 
https://slovakaid.sk/vyzvy/aktualna-
vyzva-1/

Kde ešte získam informácie ?

https://www.slovakaid.sk/
https://slovakaid.sk/faq/
https://slovakaid.sk/vyzvy/aktualna-vyzva-1/


Dôležitý dokument 

pre žiadateľov/prijímateľov
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Ďakujem za pozornosť


