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Číslo výzvy: SAMRS/2022/UA/1

Účel dotácie:  Podpora rozvojových intervencií na Ukrajine 

Cieľ: Podpora udržateľného a spravodlivého sociálno-ekonomického rozvoja
na Ukrajine prostredníctvom intervencií v oblasti dobrej správy vecí verejných,
infraštruktúry a udržateľného využívania zdrojov.



Zameranie výzvy je v súlade so:

Zameraním dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR na rok 2022

Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na roky 2019-2023

EU Gender Action Plan III

Európskym konsenzom o rozvoji

Európskou zelenou dohodou

Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj



Oprávnené miesto realizácie je Ukrajina, okrem hlavného mesta Kyjev.

Výnimku tvoria projektové aktivity, 
ktoré majú výrazný pozitívny dosah za hranice hlavného mesta Kyjev. 

V prípade rovnosti celkového počtu bodov môže komisia uprednostniť projekty v menej 
rozvinutých regiónoch Ukrajiny.



Každý žiadateľ je oprávnený si 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

*Dátum vzniku žiadateľa z neziskového sektora musí byť najneskôr k 1. 1. 2021
vrátane.



Finančná alokácia

Indikatívna výška finančných prostriedkov - 400 000 EUR

Max. výška požadovanej dotácie ODA - 100 000 EUR pre neinvestičný projekt

Max. výška požadovanej dotácie ODA - 200 000 EUR pre projekt investičného

charakteru

Povinné  spolufinancovanie – min. 10% hodnoty žiadanej dotácie   

Preddavkové platby a jedna záverečná refundačná platba 

* Ako posudzuje SAMRS investičný a neinvestičný projekt nájdete na https://slovakaid.sk/faq/dotacie-priprava-projektu/

**spolufinancovania projektu najmenej vo výške 10% hodnoty žiadanej dotácie ODA.  

https://slovakaid.sk/faq/dotacie-priprava-projektu/


Časová oprávnenosť realizácie projektu

Minimálna dĺžka realizácie: 12 mesiacov

Maximálna dĺžka realizácie: 25 mesiacov (25.mesiac- príprava ZS a vyúčtovania)

Pri uzatvorení zmluvy o poskytnutie dotácie na 25 mesiacov sa musí dodržať podmienka 

ukončenia termínu realizácie aktivít do 31.7.2024 a predloženia ZS a vyúčtovania do 31.8.2024.



Sektorové priority 

Dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti

Infraštruktúra a udržateľné využívanie prírodných zdrojov 

Source: AVS



Dobrá správa vecí verejných a budovanie 
občianskej spoločnosti

Špecifický cieľ: Zdieľaním reformných skúseností SR podporiť efektívne 
fungujúcu štátnu správu, samosprávu a silnú občiansku spoločnosť.



Príklady oprávnených aktivít a ukazovateľov

Budovanie/posilňovanie kapacít štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy a občianskej 
spoločnosti
Počet subjektov verejnej správy/samosprávy, ktoré zaviedli opatrenia na zvyšovanie efektívnosti a transparentnosti
Počet zavedených opatrení v oblasti strategickej komunikácie a spolupráce štátu a občianskej spoločnosti pri čelení 
dezinformáciám
Počet podporených organizácii občianskej spoločnosti mimo hlavného mesta

Budovanie právneho štátu a podpora účasti predstaviteľov občianskej spoločnosti na 
demokratických procesoch, osobitne aj prostredníctvom podpory slobody prejavu, médií, 
investigatívnych novinárov a obhajcov ľudských práv
Počet aktivít na podporu kapacít a odbornosti organizácií občianskej spoločnosti, nezávislých médií a investigatívnej 
žurnalistiky
Počet aktivít na podporu odbornosti novinárok a obhajkýň ľudských práv
Počet podporených lokálnych médií mimo hlavného mesta

Posilnenie odborných kapacít na premenu miest a ľudských obydlí na inkluzívne, bezpečné, odolné a 
udržateľné



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. 



Príklady oprávnených aktivít a ukazovateľov

Vybudovanie/obnova udržateľnej infraštruktúry v oblasti vody, sanitácie, vodného /odpadového 
hospodárstva.
Počet/dĺžka obnovenej alebo vybudovanej infraštruktúry v oblasti vodného/odpadového hospodárstva (vodovody, 
kanalizácie a pod.)
Počet pripojených obyvateľov na verejné vodovody a kanalizáciu, s adekvátnym čistením odpadových vôd
Počet subjektov/obyvateľov, využívajúcich centralizovaný a selektovaný zber komunálneho odpadu

Podpora subjektov verejnej správy, samosprávy a občianskej spoločnosti v budovaní a posilnení 
kapacít, zefektívnenia systému vodného  a odpadové hospodárstva i riadenia ochrany životného 
prostredia 
Počet prijatých metodík/usmernení/smerníc/učebných osnov/legislatívnych aktov v oblasti vody, sanitácie
a/alebo odpadového hospodárstva orgánmi verejnej správy
Počet podporených subjektov/inštitúcií prostredníctvom materiálneho vybavenia
Počet škôl, materských škôl a ďalších inštitúcií, ktorým bol zabezpečený prístup k infraštruktúre pitnej vody, sanitácie 
a/alebo odpadového hospodárstva



Realizácia opatrení na podporu tvorby a zavádzania inovácií v oblasti efektívneho a udržateľného 
manažmentu vodných a iných prírodných zdrojov, odpadového hospodárstva, separácie, recyklácie 
alebo ochrany životného prostredia a zmeny klímy.

Počet podporených/ novovytvorených start-upov v oblasti vodného/odpadového hospodárstva, separácie, recyklácie, 
ochrany životného prostredia a zmeny klímy
Počet mladých ľudí (do 29 rokov), ktorí si založili start-up/ vlastné inovatívne podnikanie v oblasti efektívneho a 
udržateľného manažmentu vodných a iných prírodných zdrojov, odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia.

Zvyšovanie  povedomia a vedomostí v oblasti udržateľného využívania zdrojov a ochrany 
životného prostredia a zmeny klímy
Počet ľudí, zapojených do konkrétnych aktivít prispievajúcich k udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov, ochrane 
životného prostredia a zmierňovaniu klimatických 
Počet zrealizovaných informačných kampaní v oblasti zvyšovania environmentálneho povedomia
Počet absolventov odborných kurzov so získaným certifikátom, zameraných na  získanie špecifických zručností či 
uplatnenia sa na trhu práce



Začlenenosť 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 do žiadosti o poskytnutie dotácie je bodované (v hodnote 5 bodov na každú z dvoch 
prierezových tém) v rámci hodnotiaceho kritéria Relevantnosť 

Metodické usmernenie SAMRS pre projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci SR k prierezovým 
témam na rok 2022 je dostupné na  
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 kritéria 

1. Relevantnosť (35 bodov)
V rámci kritéria relevantnosť sa hodnotí:

v hodnote 20 bodov rozsah, v akom je miera prínosu projektu relevantná k cieľom
výzvy
v hodnote 5 bodov koherencia s inými rozvojovými aktivitami v danej krajine
začlenenie prierezových tém v hodnote 5+5 bodov za každú z nich

2. Efektívnosť (20 bodov)
3. Účinnosť (20 bodov)
4. Udržateľnosť (15 bodov)
5. Kapacity žiadateľa (10 bodov)



Musia byť splnené aj tieto podmienky:  

Každá žiadosť o poskytnutie dotácie, aby bola komisiou odporučená na schválenie, musí dosiahnuť 
minimálne 75 bodov z celkovej možnej hodnoty 100 bodov. 

V hodnotiacom kritériu „Relevantnosť“ musí dosiahnuť minimálne 50% z maximálneho možného počtu 
bodov stanoveného na dané kritérium.

&

V prípade, že viaceré žiadosti získajú rovnaký celkový počet bodov, 
Komisia je oprávnená odporučiť na schválenie projekt, v ktorom je 
partnerom/jedným s partnerov žiadateľa podnikateľský subjekt.  



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

a následne má žiadateľ povinnosť nahrať žiadosť aj elektronicky: Grant management systém 
GMS

Dátum uzatvorenia výzvy: 04.04.2022



Kde nájdete ďalšie informácie ?

Na webovej stránke SAMRS – https://slovakaid.sk
V sekcii „Často kladené otázky“: https://slovakaid.sk/faq/

.

Vo vyhlásenej výzve na našej webovej stránke

Konzultácia s projektovým a finančným manažérom, zodpovedným za výzvu:
katarina.jarosova@slovakaid.sk, t.č. 02/5978 2602

Je možné si dohodnúť aj online konzultáciu (cez MS Teams). 

mailto:katarina.jarosova@slovakaid.sk


Ďakujem za pozornosť

www.slovakaid.sk

Tomáš Bokor
riaditeľ
tel: +421 2 59 78 2600 | mobil: +421 907 851 474
Slovenská agentúra pre medzinárodnú
rozvojovú spoluprácu (SAMRS)
Pražská 7 | 811 04 Bratislava | SR


