PROTOKOL
zo zasadnutia Komisie MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie
dotácií na rozvojovú spoluprácu
Dňa 1.2.2021 vyhlásila Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (ďalej
len „SAMRS“) výzvu č. SAMRS/2021/MD/1 zameranú na podporu rozvojových intervencií v
Moldavskej republike (ďalej len „výzva“)1. Disponibilná alokácia na výzvu na rok 2021 bola
500 000 eur2.
Žiadosti o poskytnutie dotácie bolo možné predkladať do 22.3.20213. Spolu bolo v tomto
termíne predložených 8 žiadostí od 8 žiadateľov v celkovej hodnote 1 052 380,76 eur.
Žiadosť o poskytnutie dotácie bola predložená aj žiadateľom Voda pre klímu environmentálne technológie o. z. Predmetná žiadosť však nesplnila podmienky formálnej
kontroly a z tohto dôvodu SAMRS zastavila posudzovanie tejto žiadosti vo fáze formálnej
kontroly.
Členovia Komisie MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú
spoluprácu (ďalej len „Komisia MZVEZ SR“)4 hodnotili žiadosti podľa hodnotiacich kritérií
uvedených vo výzve (Podmienka č. 18).
Zasadnutie Komisie MZVEZ SR sa konalo online dňa 14.5.2021, 9.30 h – 10.30 h v zložení:
Členovia komisie (s hlasovacím právom):
Generálna riaditeľka sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej spolupráce
a humanitárnej pomoci, v zastúpení, Marcela Hanusová
Riaditeľka odboru rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, Marcela Hanusová
Riaditeľ kancelárie ministra, v zastúpení, Silvia Trajčíková
Riaditeľ kancelárie štátnej tajomníčky, Ivan Surkoš
Riaditeľ odboru štátov východnej Európy, južného Kaukazu a Strednej Ázie, Michal Slivovič
Vedúci ZÚ SR v Kišiňove, Dušan Dacho
Tajomník komisie (bez hlasovacieho práva):
Riaditeľka Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, Lucia Kišš
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V zmysle zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z. z.
V zmysle Zamerania dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR na rok 2021, dostupnej na https://slovakaid.sk/wpcontent/uploads/2021/01/Zameranie-ODA-SR-2021.pdf
3 V zmysle vyhlásenej výzvy, dostupnej na https://slovakaid.sk/wp-content/uploads/2021/02/SAMRS-2021-VYZVA-MD.pdf
4 V zmysle rozhodnutia ministra ZVEZ SR č. 22/2019 zo dňa 8. 4. 2019, ktorým sa vydáva Štatút Komisie MZVEZ SR pre vyhodnocovanie
žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu a pre vyhodnocovanie ponúk na zadanie zákazky na rozvojovú spoluprácu.
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Pozorovatelia komisie (bez hlasovacieho práva):
Vedúca projektového oddelenia Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú
spoluprácu, Renáta Mezeiová
Projektová a finančná manažérka Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú
spoluprácu,
Referent odboru rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, Peter Tomášek
Komisia MZVEZ SR na základe hodnotiacich kritérií zverejnených vo výzve odporučila na
schválenie 3 žiadosti o poskytnutie dotácie na projekty rozvojovej spolupráce Slovenskej
republiky v hodnote spolu 580 018,00 eur.
Komisia MZVEZ SR neodporučila na schválenie 4 žiadosti o poskytnutie dotácie na projekty
rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky v hodnote spolu 374 589,76 eur a jednu žiadosť
v hodnote 97 773,00 eur, ktorej posudzovanie bolo zastavené vo fáze formálnej kontroly.
Prílohou protokolu je zoznam žiadostí, ktoré Komisia MZVEZ SR odporúča na schválenie
a neodporúča na schválenie. Na základe tohto odporúčania schvaľuje žiadosti o poskytnutie
dotácií minister ZVEZ SR.
V Bratislave, 26.5.2021

Podpisy členov Komisie MZVEZ SR:
GR SMOP, poverená, Marcela Hanusová:
R ORPO, Marcela Hanusová:
R KAMI, v zastúpení Silvia Trajčíková:
R KAŠT2, Ivan Surkoš:
R 3TEO, Michal Slivovič:
VZÚ Kišiňov, Dušan Dacho:
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