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 Číslo výzvy:  SAMRS/2021/KE/1

 Účel dotácie: Podpora rozvojových 
intervencií v Kenskej republike 

 Cieľ výzvy: Podpora udržateľného a 
spravodlivého sociálno-ekonomického 
rozvoja Kenskej republiky 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 bilaterálnej 
rozvojovej spolupráce SR na rok 2021

 s EU Gender Action Plan III

 s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj



Dátum zverejnenia výzvy: 01.02.2021

Dátum uzatvorenia výzvy: 22.03.2021

Finančná alokácia na výzvu: 500 000 EUR

Max. výška ODA na projekt: 

100 000 EUR (neinvestičný projekt)

200 000 EUR  (investičný projekt)

Povinné spolufinancovanie: min. vo výške 
10% hodnoty žiadanej ODA dotácie

Preddavkové platby, záverečná je refundačná



Sektorové priority



Sektor: Kvalitné vzdelávanie

Špecifický cieľ: Znížiť úroveň nezamestnanosti 
mladých zlepšením prístupu ku kvalitnému 
vzdelávaniu a získavaniu praktických zručností



Oprávnené aktivity a ukazovatele

• Poskytovanie materiálno-technického 
zabezpečenia: vybudované zariadenia, materiál a 
vybavenie

• Budovanie kapacít vzdelávacieho personálu

• Modernizácia vyučovacích procesov: odborné 
kurzy, podnikateľské zručnosti; IT 
kluby/počítačové učebne; zvýšenie gramotnosti v 
oblasti ICT a digitálnych technológií



Sektor: Dobré zdravie

Špecifický cieľ: Zlepšiť zdravotný stav obyvateľov s 
osobitným dôrazom na deti a matky, 
sprístupnením kvalitnej zdravotnej a preventívnej 
starostlivosti v kontexte post-pandemického
obdobia



Oprávnené aktivity a ukazovatele

• Poskytovanie materiálno-technického zabezpečenia: 
vybudované zariadenia, materiál, vybavenie, lieky

• Budovanie kapacít zdravotníckeho personálu

• Poskytovanie kvalitnej zdravotnej a preventívnej 
starostlivosti

• Zabezpečovanie ochrany pred šírením nového 
koronavírusu a ochorenia COVID-19: hygienické 
balíčky/ ochranné prostriedky pre zdravotnícke 
zariadenia



Sektor: Potravinová bezpečnosť
a poľnohospodárstvo, infraštruktúra a udržateľné

využívanie zdrojov

Špecifický cieľ: Posilniť potravinovú bezpečnosť
budovaním odolnosti miestnych komunít voči
dopadom zmeny klímy v poľnohospodárstve.



Oprávnené aktivity a ukazovatele

• Zavádzanie inovatívnych poľnohospodárskych technológií, 
procesov a postupov: poskytnutie vybavenia, podpora 
podnikov a zamestnancov

• Podpora udržateľného a ekologického poľnohospodárstva: 
vyškolenie v oblasti pestovania, spracovania a predaja 
poľnohospodárskych produktov + poskytnutie vybavenia

• Budovanie udržateľnej infraštruktúry v oblasti vody: 
zabezpečenie prístupu k pitnej vode

• Budovanie kapacít farmárov: v oblasti poľnohospodárskej 
produkcie a vody; zabezpečenie prístupu k lokálnym trhom; 
podpora farmárov pri zakladaní/inovovaní vlastného
podnikania



Sektor: Podpora trhového prostredia

Špecifický cieľ: Podporiť tvorbu pracovných miest
prostredníctvom udržateľného ekonomického 
rozvoja s ohľadom na kontext post-pandemického
obdobia



Oprávnené aktivity a ukazovatele

• Podpora tvorby a udržania pracovných miest: tvorba 
nových miest, poskytovanie stáží (vo firmách) a 
odborných kurzov (hlavne podnikanie a inovácie); 
podpora mikro/malých/stredných podnikov; 

• Podpora technologického rozvoja a inovácií: podpora 
start-upov* začínajúcich podnikateľov; založenie 
inovatívnych hubov/akcelerátorov/ inkubátorov; 
sprístupnenie finančných služieb a podpory 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 



Iné dôležité podmienky

 Časová oprávnenosť: 12 – 25 mesiacov

Dátum vzniku žiadateľa z neziskového sektora musí 
byť najneskôr k 1.1.2020 vrátane

Oprávnené miesto realizácie: Kenská republika s 
výnimkou slumov

 Podmienka lokálneho partnera

 Spolufinancovanie min. 10% hodnoty žiadanej dotácie 

 Každý žiadateľ je oprávnený podať iba jednu žiadosť na
realizáciu projektu v rámci tejto výzvy



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
 min. 50% z hodnotiaceho kritéria Relevantnosť  
 Odporučenie na schválenie – min. 75 bodov



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: 22.03.2021



Webstránka SAMRS 

https://www.slovakaid.sk/

Často kladené otázky (FAQs): 

https://slovakaid.sk/faq/

Link na výzvu: 

https://slovakaid.sk/vyzvy/samrs-2021-ke-1/

https://www.slovakaid.sk/
https://slovakaid.sk/faq/
https://slovakaid.sk/vyzvy/samrs-2021-ke-1/


Denisa Močková
Projektová a finančná manažérka 
tel. : +421 2 5978 2603
email: denisa.mockova@slovakaid.sk 

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

Ďakujem za pozornosť


