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Spolufinancovanie EÚ projektov

Číslo výzvy:  SAMRS/2022/EK/1

Účel dotácie: Podpora projektov slovenských organizácií 
schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej Komisie 
prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania

Cieľ výzvy: Posilnenie podielu SR v rámci rozvojovej 
spolupráce EÚ, zvýšenie participácie slovenských subjektov na 
európskej rozvojovej spolupráci



ZAMERANIE VÝZVY
v súlade so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na 

roky 2019-2023

so Zameraním dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR na rok 2022

s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj

s EU Gender Action Plan III

s Európskym konsenzom o rozvoji

s Európskou zelenou dohodou

Zdroj: UN



18.02.
2022

DÁTUM ZVEREJNENIA 
VÝZVY

DÁTUM UZATVORENIA 
VÝZVY

25.03.
2022



OPRÁVNENÉ MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU

krajiny podľa Strednodobej stratégie ODA SR na roky 2019 – 2023 

Slovenská republika

krajiny EÚ 

krajiny zo zoznamu Výboru pre rozvojovú pomoc v rámci Organizácie pre 
hospodársku spoluprácu a rozvoj (DAC/OECD)

Zdroj: Archív SAMRS



FINANČNÁ ALOKÁCIA: 

Indikatívna výška finančných prostriedkov na výzvu - 80 000 EUR
Maximálna výška požadovanej dotácie ODA 35 000 EUR

Povinné  spolufinancovanie – min. 10% hodnoty žiadanej dotácie   

Preddavkové platby a jedna záverečná refundačná platba 



SEKTOROVÉ PRIORITY

Zdroj: Archív SAMRS



SEKTOROVÉ PRIORITY

Zdroj: Archív SAMRS

Kvalitné vzdelávanie 
Dobré zdravie 
Dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej 
spoločnosti 
Potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo 
Infraštruktúra a udržateľné využívanie prírodných zdrojov 
Podpora tvorby trhového prostredia



OPRÁVNENÉ AKTIVITY

Aktivity musia byť výlučne súčasťou  aktivít EÚ projektu, ktoré 
sú špecifikované v príslušnom projektovom dokumente 

(príloha č. 1 žiadosti o dotáciu – Projektový dokument EÚ 
projektu).



ČASOVÁ OPRÁVNENOSŤ REALIZÁCIE 
PROJEKTU

Minimálna dĺžka realizácie projektu: 5 mesiacov 
Maximálna dĺžka realizácie projektu: 25 mesiacov (zahŕňa  
posledný mesiac na administratívne ukončenie projektu)

Realizácia projektových aktivít možná najneskôr do 31.7.2024 a 
predloženie ZS a záverečného vyúčtovania do 31.8.2024.



ZAČLENENIE PRIEREZOVÝCH TÉM 

Realizácia oprávnených aktivít musí prispievať k napĺňaniu cieľov prierezových tém (bod č. 4 tejto 
výzvy): 

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

Žiadateľ je povinný vyplniť Formulár kategorizácie žiadosti o poskytnutie dotácie z hľadiska 
prierezových tém (príloha č. 7 tejto výzvy)
Začlenenie prierezových tém – bodované (v hodnote 5 bodov) v rámci hodnotiaceho kritéria 
Relevantnosť 
Metodické usmernenie SAMRS pre projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci SR 
k prierezovým témam na rok 2022 -
https://slovakaid.sk/wpcontent/uploads/2022/02/Metodicke_usmernenie_k_prierezovym_temam_2022_FIN.pdf

https://slovakaid.sk/wp-content/uploads/2022/02/Metodicke_usmernenie_k_prierezovym_temam_2022_FIN.pdf


HODNOTIACE KRITÉRIÁ

Relevantnosť (35 bodov)

v hodnote 20 bodov sa hodnotí rozsah, v akom je miera prínosu projektu relevantná k cieľom výzvy

v hodnote 5 bodov sa hodnotí koherencia s inými rozvojovými aktivitami v danej krajine

začlenenie prierezových tém sa hodnotí v hodnote 10 bodov (5 za každú z nich)

Efektívnosť (20 bodov)

Účinnosť (20 bodov)

Udržateľnosť (15 bodov)

Kapacity žiadateľa (10 bodov)



MAXIMUM – 100 bodov 

ODPORUČENIE KOMISIOU NA SCHVÁLENIE ŽIADOSTI:
min. 75 bodov
min 50% z hodnotiaceho kritéria relevantnosť 



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

elektronicky: Grant management systém GMS

DÁTUM UZATVORENIA VÝZVY  - 25.3.2022



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

Podmienka schválenia dotácie – rozhodnutie o schválení EÚ projektu
*Dátum vzniku žiadateľa z neziskového sektora musí byť najneskôr k 1. 1. 2021 vrátane.



UŽITOČNÉ INFORMÁCIE: 

Webstránka SAMRS: https://www.slovakaid.sk/

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

Link na výzvu: https://slovakaid.sk/vyzvy/samrs-2022-ek-1-
otvorena-do-25-marca-2022/

Telefonické/e-mailové a online konzultácie s PFM SAMRS 

https://www.slovakaid.sk/
https://slovakaid.sk/faq/
https://slovakaid.sk/vyzvy/samrs-2022-ek-1-otvorena-do-25-marca-2022/


Ďakujem za pozornosť
Ing. Jakub Šimek
projektový a finančný manažér
tel: + 421 25978 2604
email: jakub.simek@slovakaid.sk

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

www.slovakaid.sk


