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Číslo výzvy:  SAMRS/2021/GE/1

 Účel dotácie: Podpora odovzdávania skúseností v 
Gruzínsku 

 Cieľ výzvy: Podpora demokratizačného a 
reformného procesu odovzdávaním 
transformačných skúseností SR v relevantných 
oblastiach, podpora kvality života a zdravia 
obyvateľov a výkonnosť podnikateľského sektora 
s výhľadom na sociálno-ekonomické oživenie v 
post-pandemickom období.



Zameranie výzvy: 

 so Strednodobou stratégiou rozvojovej 
spolupráce SR na roky 2019-2023

 v súlade so Zameraním dvojstrannej 
rozvojovej spolupráce SR na rok 2021

 s EU Gender Action Plan III
 s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj 



Oprávnené miesto realizácie projektu 
GRUZÍNSKO 

Každý žiadateľ je oprávnený podať iba jednu žiadosť na
realizáciu projektu v rámci tejto výzvy.
V prípade podania viac ako jednej žiadosti v rámci tejto
výzvy, budú všetky žiadosti podané žiadateľom považované
za neoprávnené.

Oprávnený žiadateľ môže byť:
• Rozpočtová organizácia a jej zariadenia,
• Príspevková organizácia,
• Neziskový sektor/mimovládne organizácie
*Dátum vzniku žiadateľa z neziskového sektora
musí byť najneskôr k 1. 1. 2020 vrátane



Finančná alokácia

• Indikatívna výška finančných prostriedkov - 500 000 EUR
• Max. výška požadovanej dotácie ODA - 100 000 EUR pre 

neinvestičný projekt
• Max. výška požadovanej dotácie ODA - 200 000 EUR pre projekt

investičného charakteru
• Povinné  spolufinancovanie – min. 10% hodnoty žiadanej dotácie   
• Preddavkové platby a jedna záverečná refundačná platba 

* Ako posudzuje SAMRS investičný 

a neinvestičný projekt nájdete na 
https://slovakaid.sk/faq/dotacie-priprava-projektu/

**spolufinancovania projektu 

najmenej vo výške 10% hodnoty 

žiadanej dotácie ODA.  

https://slovakaid.sk/faq/dotacie-priprava-projektu/


Časová oprávnenosť realizácie projektu 

• Minimálna dĺžka realizácie projektu: 12 mesiacov

• Maximálna dĺžka realizácie projektu: 25 mesiacov



SEKTOROVÉ PRIORITY

Dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej 

spoločnosti 

Infraštruktúra a udržateľné využívanie prírodných zdrojov

Podpora tvorby trhového prostredia



Sektor: Dobrá správa vecí verejných 
a budovanie občianskej spoločnosti 

Špecifický cieľ: Odovzdávaním reformných
skúseností SR podporiť efektívne fungujúcu štátnu
správu, samosprávu a silnú občiansku spoločnosť,
vrátane podpory úsilia na procesy obnovy v post-

pandemickom období.



Oprávnené aktivity a príklady ukazovateľov 
Budovanie/posilňovanie kapacít  štátnej 
správy, miestnej a regionálnej 
samosprávy a občianskej spoločnosti 

UKAZOVATELE

Počet podporených subjektov verejnej 
správy/samosprávy

Počet vypracovaných legislatívnych opatrení 
alebo záväzných nariadení a metodických 
usmernení v oblasti transparentnosti

Počet zavedených opatrení v oblasti strategickej 
komunikácie a spolupráce štátu a občianskej 
spoločnosti pri čelení dezinformáciám

Počet podporených aktivít v oblasti budovania 
dôvery a bezpečnosti, vrátane podpory 
medzikomunitného dialógu a spolupráce

Aktivity v oblasti prenosu skúseností 
a odporúčaní SR z reformných procesov a 
tvorby legislatívy vo vzťahu 
k integračnému procesu EÚ 

Počet vyškolených ľudí

Počet zrealizovaných odborných kurzov 
a školení 

Počet zrealizovaných reformných opatrení



Sektor: INFRAŠTRUKTÚRA A UDRŽATEĽNÉ 
VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV 

Špecifický cieľ: Zlepšiť kvalitu života a zdravia obyvateľov
prostredníctvom udržateľného rozvoja infraštruktúry,
udržateľného využívania prírodných zdrojov a ochrany
životného prostredia v kontexte post pandemického
obdobia.



Oprávnené aktivity a príklady ukazovateľov 

Budovanie a obnova udržateľnej 
infraštruktúry v oblasti vodného 
hospodárstva a odpadového 
hospodárstva

Ukazovatele 

Počet vybudovaných/ zrekonštruovaných stavieb 
v oblasti vodného hospodárstva/ odpadového 
hospodárstva

Počet zavedených opatrení v oblasti udržateľného 
využívania zdrojov a ochrany životného prostredia

Počet subjektov, ktoré zaviedli opatrenia na 
zlepšenie ochrany vodných zdrojov a odpadového 
hospodárstva

Počet ľudí, ktorým bol zabezpečený prístup k pitnej 
vode

Počet ľudí, ktorým bol zabezpečený prístup 
k úžitkovej vode

Budovanie kapacít verejnej správy 
a samosprávy v oblasti ochrany životného 
prostredia a lesného hospodárstva

Počet absolventov odborných kurzov zameraných 
na ochranu životného prostredia a/alebo lesného 
hospodárstva

Podpora subjektov verejnej správy, 
samosprávy a občianskej spoločnosti 
v budovaní infraštruktúry pre vodné 
a odpadové hospodárstvo

Počet podporených subjektov v budovaní 
infraštruktúry na zber tuhého odpadu/ separáciu 
odpadu

Počet podporených subjektov v budovaní 
infraštruktúry na analýzu/ úpravu pitnej vody

Počet podporených subjektov v budovaní 
infraštruktúry na úpravu odpadových vôd



Sektor: PODPORA TVORBY TRHOVÉHO 
PROSTREDIA  

Špecifický cieľ: Zlepšiť výkonnosť podnikateľského
sektora prostredníctvom podpory zavádzania
inovácií v mikro, malých a stredných podnikoch a
podpory udržateľnej zamestnanosti s ohľadom na
kontext post-pandemického obdobia.



Realizácia opatrení na zlepšenie trhového 
prostredia a podpora tvorby a udržania 
pracovných miest

UKAZOVATELE 
Počet novo-vytvorených pracovných miest

Počet novo-vytvorených pracovných miest pre mladých 

ľudí (do 29 rokov)

Počet novo-vytvorených pracovných miest pre vnútorne 

vysídlených obyvateľov

Počet absolventov odborných kurzov zameraných na 

praktické zručnosti

Počet absolventov odborných kurzov zameraných na 

praktické zručnosti (do 29 rokov)

Počet absolventov odborných stáží vo firmách

Počet zavedených inovácii

Realizácia opatrení a mechanizmov na 
podporu produktívnej zamestnanosti 
a dôstojnej práce pre všetkých

Počet vytvorených pracovných miest pre sociálne 

znevýhodnené skupiny obyvateľstva, vrátane ľudí so 

zdravotným postihnutím

Realizácia aktivít na prepájane 
odborného vzdelávania s trhom práce 
(duálne vzdelávanie)

Počet vyškolených odborníkov na realizáciu duálneho 

vzdelávania

Počet podporených študentov duálneho vzdelávania

Počet zamestnaných absolventov duálneho vzdelávania

Oprávnené aktivity a príklady ukazovateľov 



Realizácia opatrení na podporu tvorby a 
zavádzania inovácií

UKAZOVATELE
Počet podporených/ novovytvorených start-upov a 

akcelerátorov

Počet podporených start-upov začínajúcich podnikateľov 

(do 29 rokov)

Počet mladých ľudí (do 29 rokov), ktorí si založili start-up/ 

vlastné inovatívne podnikanie

Počet opatrení v oblasti zavádzania smart systémov do 

praxe

Počet navrhnutých/ zavedených opatrení v oblasti digitálnej 

ekonomiky

Počet mladých ľudí (do 29 rokov), ktorým boli sprístupnené 

finančné služby a podpora na založenie vlastného start-

upu/inovatívneho podnikania

Počet podporených mikro, malých a stredných podnikov

Počet novozaložených mikro, malých a stredných podnikov



Podmienka oprávnenosti z hľadiska súladu s 
prierezovými témami 

• Realizácia oprávnených aktivít musí prispievať k napĺňaniu 
cieľov prierezových tém (Podmienka č. 17 tejto výzvy) 

• Rovnosť príležitostí (SDG č. 5 Rodová rovnosť)
• Životné prostredie a zmena klímy (SDG č. 13 Ochrana 

klímy)
• Žiadateľ vyplní Kontrolný zoznam podmienok súladu 

žiadosti o poskytnutie dotácie s princípmi prierezových 
tém a ich integráciu  do oprávnených projektových aktivít 



Hodnotiace kritériá 

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

Maximum – 100 bodov
Odporučenie na schválenie – min.
75 bodov
*„Relevantnosť“ musí dosiahnuť
minimálne 50%

Miesto a spôsob podania žiadosti: 

• V listinnej podobe  - Slovenská 
agentúra pre medzinárodnú 
rozvojovú spoluprácu, Pražská 7, 811 
04 Bratislava - alebo do elektronickej 
schránky SAMRS 

• Elektronicky: Grant management 
system GMS

• Výzvu, zoznam povinných príloh k 

výzve a žiadosti o dotáciu ako i 

ostatné podmienky k výzve nájdete 

na: 

https://slovakaid.sk/vyzvy/samrs-
2021-ge-1-otvorene-do-22-marca-
2021/

Dátum uzatvorenia výzvy: 22.03.2021



UKRAJINA  
Výzva 2021



Číslo výzvy:  SAMRS/2021/UA/1

 Účel dotácie: Podpora rozvojových intervencií 
na Ukrajine 

 Cieľ výzvy: Podpora udržateľného a spravodlivého 
sociálno-ekonomického rozvoja na Ukrajine  
prostredníctvom intervencií v oblasti dobrej správy 
vecí verejných, infraštruktúry a udržateľného 
využívania zdrojov a tvorby trhového prostredia 
s výhľadom na sociálno-ekonomické oživenie v post-
pandemickom období



Zameranie výzvy: 

 so Strednodobou stratégiou rozvojovej 
spolupráce SR na roky 2019-2023

 v súlade so Zameraním dvojstrannej 
rozvojovej spolupráce SR na rok 2021

 s EU Gender Action Plan III

 s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj 



Oprávnené miesto realizácie projektu 

UKRAJINA

Každý žiadateľ je oprávnený podať iba jednu žiadosť
na realizáciu projektu v rámci tejto výzvy.
V prípade podania viac ako jednej žiadosti v rámci tejto
výzvy, budú všetky žiadosti podané žiadateľom
považované za neoprávnené.

Oprávnený žiadateľ môže byť:

• Rozpočtová organizácia a jej zariadenia,

• Príspevková organizácia,

• Neziskový sektor/mimovládne organizácie

*Dátum vzniku žiadateľa z neziskového sektora

musí byť najneskôr k 1. 1. 2020 vrátane



Finančná alokácia

• Indikatívna výška finančných prostriedkov - 300 000 EUR
• Maximálna výška požadovanej dotácie ODA - 100 000 EUR pre 

neinvestičný projekt
• Maximálna výška požadovanej dotácie ODA - 200 000 EUR pre 

projekt investičného charakteru
• Povinné  spolufinancovanie – min. 10% hodnoty žiadanej 

dotácie   

• Preddavkové platby a jedna záverečná refundačná platba 

* Ako posudzuje SAMRS investičný 

a neinvestičný projekt nájdete na 
https://slovakaid.sk/faq/dotacie-priprava-projektu/

**spolufinancovanie projektu 

najmenej vo výške 10% hodnoty 

žiadanej dotácie ODA.  

https://slovakaid.sk/faq/dotacie-priprava-projektu/


Časová oprávnenosť realizácie projektu 

• Minimálna dĺžka realizácie projektu: 12 mesiacov

• Maximálna dĺžka realizácie projektu: 25 mesiacov



SEKTOROVÉ PRIORITY

Dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej 

spoločnosti 

Infraštruktúra a udržateľné využívanie prírodných zdrojov

Podpora tvorby trhového prostredia



Sektor: Dobrá správa vecí verejných 
a budovanie občianskej spoločnosti 

Špecifický cieľ: Zdieľaním reformných skúseností SR
podporiť efektívne fungujúcu štátnu správu,
samosprávu a silnú občiansku spoločnosť, vrátane
podpory úsilia na procesy obnovy v post-

pandemickom období.



Oprávnené aktivity a príklady ukazovateľov 
Budovanie kapacít  štátnej správy, miestnej 
a regionálnej samosprávy a občianskej 
spoločnosti

UKAZOVATELE

Počet zavedených opatrení v oblasti boja proti 
korupcii a kontroly verejných politík

Počet zavedených opatrení v oblasti zvyšovania 
efektívnosti a transparentnosti v oblasti 
fungovania právneho štátu a reforme súdnictva 

Počet zavedených opatrení v oblasti strategickej 
komunikácie a spolupráce štátu a občianskej 
spoločnosti pri čelení dezinformáciám

Počet podporených mládežníckych iniciatív

Počet podporených aktivít v oblasti budovania 
dôvery a bezpečnosti, vrátane podpory 
medzikomunitného dialógu a spolupráce

Posilnenie odborných kapacít na premenu 
miest a ľudských obydlí na inkluzívne, 
bezpečné, odolné a udržateľné 

Počet realizovaných opatrení na budovanie bezpečných 
a bezbariérových verejných priestorov a dopravných 
systémov pre všetkých s osobitným zreteľom na potreby 
ľudí so zdravotným postihnutím. 



Sektor: INFRAŠTRUKTÚRA A UDRŽATEĽNÉ 
VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV 

Špecifický cieľ: Zlepšiť kvalitu života a zdravia obyvateľov
prostredníctvom udržateľného rozvoja infraštruktúry,
udržateľného využívania prírodných zdrojov a ochrany
životného prostredia v kontexte post pandemického
obdobia.



Oprávnené aktivity a príklady ukazovateľov 

Budovanie a obnova 
udržateľnej infraštruktúry 
v oblasti vody, sanitácie, 
vodného hospodárstva 
a odpadového hospodárstva

Ukazovatele 

Počet vybudovaných/ zrekonštruovaných stavieb v oblasti vodného 
hospodárstva 

Počet zavedených opatrení v oblasti zlepšovania prístupu k pitnej 
vode

Počet ľudí, ktorým bol zabezpečený lepší prístup k pitnej 
vode/úžitkovej vode 

Počet vybudovaných/ zrekonštruovaných stavieb v oblasti 
odpadového hospodárstva

Počet ľudí využívajúcich centralizovaný zber komunálneho odpadu

Počet samospráv a lokálnych inštitúcii, ktoré zaviedli opatrenia na 
zlepšenie ochrany vodných zdrojov a odpadového hospodárstva 

Počet ľudí so zlepšeným prístupom ku kanalizácii 

Aktivity zamerané na 
zvyšovanie povedomia 
v oblasti udržateľného 
využívania zdrojov a ochrany 
životného prostredia

Počet zrealizovaných kurzov v oblasti zvyšovania 
environmentálneho povedomia

Počet vyškolených ľudí

Počet zrealizovaných informačných kampaní v oblasti zvyšovania 
environmentálneho povedomia



Sektor: PODPORA TVORBY TRHOVÉHO 
PROSTREDIA  

Špecifický cieľ: Zlepšiť výkonnosť podnikateľského
sektora prostredníctvom podpory zavádzania
inovácií v mikro, malých a stredných podnikoch a
podpory udržateľnej zamestnanosti s ohľadom na
kontext post-pandemického obdobia.



Realizácia opatrení na zlepšenie trhového 
prostredia a podpora tvorby a udržania 
pracovných miest

UKAZOVATELE 

Počet novo-vytvorených pracovných miest

Počet novo-vytvorených pracovných miest pre mladých 

ľudí (do 29 rokov)

Počet absolventov odborných kurzov zameraných na 

praktické zručnosti

Počet absolventov odborných kurzov zameraných na 

praktické zručnosti (do 29 rokov)

Počet absolventov odborných stáží vo firmách

Realizácia opatrení a mechanizmov na 
podporu produktívnej zamestnanosti 
a dôstojnej práce pre všetkých

Počet vytvorených pracovných miest pre sociálne 

znevýhodnené skupiny obyvateľstva, vrátane ľudí so 

zdravotným postihnutím

Oprávnené aktivity a príklady ukazovateľov 



Realizácia opatrení na podporu tvorby 
a zavádzania inovácií

UKAZOVATELE
Počet novozaložených inovatívnych mikro, 

malých a stredných podnikov

Počet podporených inovatívnych mikro, malých a 

stredných podnikov

Počet podporených/ novovytvorených start-upov

a akcelerátorov

Počet podporených start-upov začínajúcich 

podnikateľov (do 29 rokov)

Počet mladých ľudí (do 29 rokov), ktorí si založili 

start-up/ vlastné inovatívne podnikanie

Počet opatrení v oblasti zavádzania smart

systémov do praxe

Počet navrhnutých/ zavedených opatrení 

v oblasti digitálnej ekonomiky

Počet mladých ľudí (do 29 rokov), ktorým boli 

sprístupnené finančné služby a podpora na 

založenie vlastného start-upu/inovatívneho 

podnikania



Podmienka oprávnenosti z hľadiska súladu s 
prierezovými témami 

• Realizácia oprávnených aktivít musí prispievať k napĺňaniu 
cieľov prierezových tém (Podmienka č. 17 tejto výzvy) 

• Rovnosť príležitostí (SDG č. 5 Rodová rovnosť)
• Životné prostredie a zmena klímy (SDG č. 13 Ochrana 

klímy)
• Žiadateľ vyplní Kontrolný zoznam podmienok súladu 

žiadosti o poskytnutie dotácie s princípmi prierezových 
tém a ich integráciu  do oprávnených projektových aktivít 



Hodnotiace kritériá 

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

Maximum – 100 bodov
Odporučenie na schválenie – min.
75 bodov
*„Relevantnosť“ musí dosiahnuť
minimálne 50%

Miesto a spôsob podania žiadosti: 

• V listinnej podobe  - Slovenská 
agentúra pre medzinárodnú 
rozvojovú spoluprácu, Pražská 7, 811 
04 Bratislava - alebo do elektronickej 
schránky SAMRS 

• Elektronicky: Grant management 
system GMS

• Výzvu, zoznam povinných príloh k 
výzve a žiadosti o dotáciu ako i 
ostatné podmienky k výzve nájdete 
na: 

https://slovakaid.sk/vyzvy/samrs-
2021-ua-1-otvorena-do-22-marca-
2021/

Dátum uzatvorenia výzvy: 22.03.2021



Webstránka SAMRS 

https://www.slovakaid.sk/

Často kladené otázky (FAQs): 
https://slovakaid.sk/faq/  

Kde ešte získam informácie ?



Katarína Kucharik Jarošová
Projektová a finančná manažérka 
tel. : +421 2 5978 2602
email: katarina.jarosova@slovakaid.sk

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

Ďakujem za pozornosť


