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 Číslo výzvy: SAMRS/2021/ZB/1

 Účel dotácie: Podpora odovzdávania skúseností na 
západnom Balkáne

 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



Dôležité termíny: 

• Dátum zverejnenie výzvy: 1. 2. 2021

• Dátum uzatvorenia výzvy: 15. 3. 2021*

• Registrácia žiadateľa v GM systéme: najneskôr do 10. 3.
2021 do 14.00 h



Finančná alokácia
• Indikatívna výška finančných prostriedkov na výzvu 400 000 

eur
• 100 000 eur na neinvestičný projekt implementovaný v 

jednej krajine
• 200 000 eur na neinvestičný projekt implementovaný v 

dvoch a viacerých krajinách
• 200 000 eur na investičný projekt implementovaný v jednej 

krajine
• 250 000 eur na investičný projekt implementovaný v dvoch 

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



Sektorové priority



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.



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.



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.



Príklad oprávnenosti aktivity
a výber z výsledkových ukazovateľov  

Oprávnené aktivity Ukazovatele

Budovanie/posilňovanie kapacít 

štátnej správy, miestnej a 

regionálnej samosprávy a 

občianskej spoločnosti v oblasti 

udržateľného rozvoja 

ekonomiky*

Počet zavedených opatrení v 

oblasti kybernetickej bezpečnosti 

verejnej správy

Budovanie a obnova udržateľnej 

infraštruktúry v oblasti vodného 

hospodárstva a odpadového 

hospodárstva

Počet samospráv a lokálnych 

inštitúcií, ktoré zaviedli opatrenia 

na zlepšenie ochrany ovzdušia a 

udržateľného odpadového 

hospodárstva

Realizácia opatrení na podporu 

tvorby a zavádzania inovácií

Počet navrhnutých/zavedených 

opatrení v oblasti digitálnej 

ekonomiky



Časová oprávnenosť realizácie projektu 

• Minimálna dĺžka realizácie projektu: 12 mesiacov

• Maximálna dĺžka realizácie projektu: 25 mesiacov



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
Hodnotiace kritérium „relevantnosť“ min. 50 %
Odporučenie na schválenie – min. 75 bodov



Oprávnené miesto realizácie projektu 

 Albánsko
 Bosna a Hercegovina
 Čierna Hora
 Kosovo*
 Severné Macedónsko
 Srbsko

Každý žiadateľ je oprávnený podať si 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.



Prílohy ku žiadosti

• Matica logického rámca
• Rozpočet projektu
• Personálna matica
• Harmonogram projektu
• Technická špecifikácia (ak relevantné)
• 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



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 systém GMS

• Dátum uzatvorenia výzvy: 15. 3. 2021*



Webstránka SAMRS 

https://www.slovakaid.sk/

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

Link na výzvu:
https://slovakaid.sk/vyzvy/samrs-2021-zb-1-

otvorena-do-15-marca-2021/

https://www.slovakaid.sk/
https://slovakaid.sk/faq/
https://slovakaid.sk/vyzvy/samrs-2021-zb-1-otvorena-do-15-marca-2021/


Rastislav Bílik
Projektový a finančný manažér
tel. : +421 2 5978 2616
email: rastislav.bilik@slovakaid.sk

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

Ďakujem za pozornosť


