
www.slovakaid.sk

Výzva SAMRS/2022/ZB/1
SlovakAid GOOD IDEA SLOVAKIA



Obsah
Základné informácie o výzve

Sektorové priority

Hodnotiace kritériá

Užitočné informácie



Číslo výzvy: SAMRS/2022/ZB/1

Účel dotácie: Podpora odovzdávania skúseností na západnom Balkáne

Cieľ: Podpora demokratizačného a reformného procesu odovzdávaním
transformačných skúseností SR z relevantných oblastí a zároveň podpora kvality
života obyvateľov prostredníctvom intervencií v oblastiach efektívneho a
udržateľného využívania prírodných zdrojov, zmierňovania dopadov zmeny klímy a
dobrej správy vecí verejných



Zameranie výzvy
Zákon č. 392/2015 Z. z.

Zameranie dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR na rok 2022

Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce SR na obdobie 2019 - 2023

EU Gender Action Plan III

Európsky konsenzus o rozvoji

Európska zelená dohoda

...



Dôležité termíny
Dátum zverejnenia výzvy: 14.02.2022

Dátum uzatvorenia výzvy: 04.04.2022

Registrácia žiadateľa v GM systéme – najneskôr do 30.03.2022 do 14.00 h



Oprávnení žiadatelia
Rozpočtová organizácia a jej zariadenia

Príspevková organizácia

Neziskový sektor/ mimovládne organizácie

Dátum vzniku žiadateľa z neziskového sektora musí byť najneskôr k 01.01.2021 vrátane.



Finančná alokácia
Indikatívna výška finančných prostriedkov – 400 000 EUR

100 000 pre neinvestičný projekt v jednej krajine

200 000 eur pre neinvestičný projekt v dvoch a viacerých krajinách

200 000 eur pre investičný projekt v jednej krajine

250 000 eur pre investičný projekt v dvoch a viacerých krajinách

Povinné spolufinancovanie – min. 10 % z hodnoty žiadanej dotácie



Oprávnené miesto realizácie
Albánsko

Bosna a Hercegovina

Čierna Hora

Kosovo*

Severné Macedónsko

Srbsko



Časová oprávnenosť realizácie projektu
Minimálna dĺžka realizácie projektu – 12 mesiacov

Maximálna dĺžka realizácie projektu – 25 mesiacov

Implementácia ukončená do 31.7.2024

Záverečná správa a záverečné vyúčtovanie do 31.8.2024



Sektorové priority



Dobrá správa vecí verejných a budovanie 
občianskej spoločnosti



Príklady oprávnených aktivít

Budovanie/posilňovanie kapacít štátnej správy, miestnej a regionálnej 
samosprávy a občianskej spoločnosti v oblasti udržateľného rozvoja 
ekonomiky

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

Budovanie právneho štátu a podpora účasti predstaviteľov občianskej 
spoločnosti na demokratických procesoch osobitne prostredníctvom 
podpory slobody prejavu, médií, investigatívnych novinárov a obhajcov 
ľudských práv



Príklady oprávnených ukazovateľov

Počet navrhnutých i realizovaných opatrení alebo noriem a metodických 
usmernení v oblasti boja proti korupcii a klientelizmu

Počet zavedených opatrení v oblasti digitalizácie verejnej správy (IT)

Počet zavedených opatrení v oblasti kybernetickej bezpečnosti verejnej 
správy

Počet navrhnutých/zavedených opatrení v oblasti digitálnej ekonomiky

Počet samospráv, ktoré zaviedli opatrenia na zvyšovanie efektívnosti a 
transparentnosti



Infraštruktúra a udržateľné využívanie 
prírodných zdrojov



Príklady oprávnených aktivít

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

Budovanie a podpora udržateľného lesného hospodárstva

Tvorba a zavádzanie nových efektívnych poľnohospodárskych 
technológií, ktoré sú šetrné voči životnému prostrediu

Realizácia opatrení na podporu tvorby a zavádzania inovácií v oblasti 
efektívneho a udržateľného manažmentu vodných a iných prírodných 
zdrojov, odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia



Príklady oprávnených ukazovateľov

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

Počet systémov vyhodnocovania rizík, včasného varovania a 
pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených 
zmenou klímy
Počet realizovaných odborných kurzov/seminárov, zameraných na 
získanie špecifických zručností či uplatnenie sa na trhu práce*

Počet zrealizovaných opatrení v oblasti adaptácie na klimatické zmeny v 
oblasti lesného hospodárstva

Počet zavedených inovácií v oblastiach vodného/odpadového 
hospodárstva, separácie, ochrany životného prostredia a zmeny klímy



Prierezové témy
Rovnosť žien a mužov (SDG č. 5 Rodová rovnosť)

Životné prostredie a zmena klímy (SDG č. 13 Ochrana klímy)

Formulár kategorizácie žiadosti o poskytnutie dotácie z hľadiska 
prierezových tém (príloha č. 7 výzvy)

Metodické usmernenie SAMRS pre projekty rozvojovej spolupráce a hum. 
pomoci SR k prierezovým témam na rok 2022



Hodnotiace kritériá
Relevantnosť (20 + 5 + 5 + 5 bodov = 35 bodov)

Efektívnosť – 20 bodov

Účinnosť – 20 bodov

Kapacity žiadateľa – 10 bodov

Na schválenie potrebné minimálne 75 bodov z celkovej hodnoty 100 
bodov, kritérium „relevantnosť“ minimálne 50 % z max. možného počtu 
bodov

Udržateľnosť - 15 bodov



Miesto a spôsob podania žiadosti

V listinnej podobe na adresu:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7, 811 04 Bratislava

Alebo do elektronickej schránky SAMRS prostredníctvom Ústredného 
portálu verejnej správy podpísanú kvalifikovaným elektronickým 
podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou 
pečaťou



Miesto a spôsob podania žiadosti

Zároveň má žiadateľ povinnosť nahrať žiadosť aj elektronicky 
prostredníctvom Grant management systému

Príručka dostupná na www.slovakaid.sk

Deadline na registráciu nového žiadateľa – 30.03.2022



Ďalšie informácie
Dokumenty

Často kladené otázky na webe – slovakaid.sk/faq

Webová stránka – www.slovakaid.sk



Ďakujem za pozornosť

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

Slovenská agentúra pre medzinárodnú
rozvojovú spoluprácu (SAMRS)
Pražská 7 | 811 04 Bratislava | SR

www.slovakaid.sk


