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PODPORA EÚ PRE LOKÁLNE MÉDIÁ V 
MOLDAVSKEJ REPUBLIKE



ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE

Podpis dohody o poskytnutí dotácie – 24.11.2021

Projekt implementovaný v súlade s Ročným akčným programom pre 
Moldavskú republiku na rok 2020, prostredníctvom Nástroja Európskeho 
Susedstva

Cieľ projektu: Podpora vhodnejšieho prostredia pre nezávislé lokálne médiá 
s cieľom podporiť ich kapacity, nezávislosť, udržateľnosť a profesionalitu, ako 
aj schopnosť produkovať kvalitný, na faktoch založený, vyvážený a spoľahlivý 
novinársky obsah. 

Prierezové témy projektu:

SDG 5 – Rodová rovnosť

SDG 16 – Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie



ZAINTERSOVANÉ STRANY:  

EU prostredníctvom Delegácie EU v Moldavskej republike-

donor

SAMRS - vedúci partner projektu

Poľský fond solidarity (PSF) – vypracovanie prvotnej hodnotiacej 

správy, expertná spolupráca

Partner pre implementáciu projektu

Experti z krajín EU



KONEČNÍ PRIJÍMATELIA:  

Lokálne médiá zo severných, stredných a južných regiónov Moldavska; 

vrátane regiónov Cahul and Ungheni

2 skupiny konečných prijímateľov: 

Novovznikajúce startupy– max. 15

Existujúce média – max. 10

3 kategórie konečných prijímateľov:

Printové médiá/noviny,

Online médiá/webové portály,

Lokálne TV stanice



OPRÁVNENÉ AKTIVITY:  
Špecializované tréningy

Mentoring

Expertné konzultácie

Online networkingová platforma 

Študijné pobyty

Grantová schéma (10 000 EUR – 20 000 EUR) 

Source:Viamedia



ZÁKLADNÉ DOKUMENTY:  
Description of Action – podrobný popis jednotlivých aktivít, 

ich časová následnosť, logframe matrix

General Conditions for Contribution Agreements –

všeobecné podmienky k zmluve, spôsob vyplácania platieb, 

povinnosti zmluvných strán, spôsoby reportovania atď.

Communication and Visibility Plan – základný rámec 

propagácie projektu

Dokumenty zverejnené na stránke SAMRS

https://slovakaid.sk/projektova-dokumentacia/dokumenty-pre-projekty-delegovanej-

spolupace/

https://slovakaid.sk/projektova-dokumentacia/dokumenty-pre-projekty-delegovanej-spolupace/


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VÝZVE

Číslo výzvy: SAMRS/2022/EU/MD/1

Finančná alokácia: 759 844 EUR (2 preddavkové platby, záverečná formou 
refundácie)

Časová oprávnenosť realizácie aktivít: 17 mesiacov (začiatok 

realizácie 15.8.2022)

Dátum uzatvorenia výzvy: 17.06.2022

Predloženie žiadosti:

V listinnej podobe – poštou/osobným doručením na adresu 

SAMRS, resp. prostredníctvom elektronickej schránky SAMRS

Elektronicky (email: eva.pruzincova@slovakaid.sk)



ÚLOHA IMPLEMENTAČNÉHO PARTNERA:  
Výber 25 beneficientov projektu

Organizácia študijných návštev

Príprava a organizácia tréningov pre beneficientov

Poskytovanie mentoringu beneficientom projektu – vyhlásenie 

výzvy na výber mentorov (primárne z Moldavska)

Príprava a riadenie grantovej schémy 

Manažovanie online platformy pre výmenu skúseností 

a sieťovanie

Príprava a organizácia záverečného workshopu



PROJEKTOVÝ TÍM PARTNERA:  

Projektový manažér – 100% (17 mesiacov)

Asistent projektového manažéra - 100% (17 mesiacov)

Finančný manažér – 75 %

Manažér pre komunikáciu – 25% - komunikácia musí byť v súlade s 
Plánom komunikácie a vizibility



ROZPOČET PROJEKTU:  
Rozpočet je rozdelený na dve obdobia:

Rok 1 – do 28.2.2023

Rok 2 – do 29.2.2024

Zmeny sa uskutočňujú v súlade so Všeobecnými zmluvnými podmienkami – čl. 11

Pracovné cesty + nájom priestorov

Názov položky Množstvo
Jedn.

cena
Spôsob výpočtu Časový plán

Mentori (lokálne) 375 139 €
25 beneficientov * 1 

cesta * 15 mesiacov

5 mesiacov v roku 1

10 mesiacov v roku 2

Monitoring 

(lokálne)
60 139 €

4 monitorovacie cesty *      

15 mesiacov

5 mesiacov v roku 1

10 mesiacov v roku 2

Nájom (lokálne 

kanc. priestory)
17 1 000 €

17 mesiacov – obdobie 

realizácie

5 mesiacov v roku 1

12 mesiacov v roku 2



OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY – CIEĽ 4.1:  
Zlepšenie prístupu ku kvalitnému, vyváženému a spoľahlivému 
novinárskemu obsahu

Oprávnené aktivity:

Študijné návštevy – 2 zástupcovia z existujúcich médií (spolu 20   
účastníkov) – zdieľanie skúseností s funkčnými médiami mimo 
Moldavskej republiky;

Posilňovanie mediálnej gramotnosti v kontexte reakcií na 
dezinformácie, fake news a hoaxy – špecifický tréning;

Sieťovanie lokálnych médií zapojených do projektu - online 
networkingová platforma;

Záverečný workshop– prezentácia výsledkov, diskusie, prezentácia 
odporúčaní



Cieľ 4.1 – položky rozpočtu:

Názov položky Množstvo
Jedn.

cena
Spôsob výpočtu Časový plán

Študijné pobyty 20 1 500 €
10 organizácií *

2 zástupcovia
Rok 2

Úvodný tréning 1 5 000 €

Cestovné náklady, 

školiteľ, nájom, 

občerstvenie

Rok 1

Záverečný 

workshop
1 15 000 €

100 účastníkov,

občerstvenie, cestovné 

náklady, nájom

Rok 2

Online platforma 15 150 €
Poplatok za manažovanie 

platformy * 15 mesiacov

3 mesiace v roku 1

12 mesiacov v roku 2



OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY – CIEĽ 4.2:  
Budovanie technických a finančných kapacít lokálnych médií 
prostredníctvom tréningov a mentoringu v oblasti rozvoja a biznis 
zručností 

Oprávnené aktivity:

Existujúce médiá – 2 tréningy, mentoring (120 hodín pre každého 
konečného prijímateľa – spolu 1 200 hodín)

Novovznikajúce startupy – 2 tréningy, mentoring (60 hodín pre 
každého prijímateľa – spolu 900 hodín)



Cieľ 4.2 – položky rozpočtu:

Názov položky Množstvo
Jedn.

cena
Spôsob výpočtu Časový plán

Tréningy 2 5 000€

Cestovné náklady, 

školiteľ, nájom, 

občerstvenie

1 tréning v roku 1

1 tréning v roku 2

Mentori 600 hodín 40 €
10 účastníkov * 120 hodín 

/2

7 mesiacov v roku 1

10 mesiacov v roku 2

Mentori 450 hodín 40 €
15 účastníkov * 90 hodín 

/2

7 mesiacov v roku 1

10 mesiacov v roku 2



OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY – CIEĽ 4.3:  
Budovanie kapacít prostredníctvom tréningov a mentoringu v 
oblasti tvorby obsahu

Oprávnené aktivity:

Existujúce médiá – 2 tréningy, mentoring (120 hodín pre každého 
prijímateľa – spolu 1 200 hodín)

Novovznikajúce startupy – 2 tréningy, mentoring (60 hodín pre 
každého prijímateľa – spolu 900 hodín)



Cieľ 4.3 – položky rozpočtu:

Názov položky Množstvo
Jedn.

cena
Spôsob výpočtu Časový plán

Tréningy 2 5 000€

Cestovné náklady, 

školiteľ, nájom, 

občerstvenie

1 tréning v roku 1

1 tréning v roku 2

Mentori 600 hodín 40 €
10 účastníkov * 120 hodín 

/2

7 mesiacov v roku 1

10 mesiacov v roku 2

Mentori 450 hodín 40 €
15 účastníkov * 90 hodín 

/2

7 mesiacov v roku 1

10 mesiacov v roku 2



OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY – CIEĽ 4.4:  
Podpora diverzifikácie zdrojov prostredníctvom malých grantov

Vyhlásenie grantovej schémy 

Existujúce médiá – max. 10 beneficientov, maximálny finančný 

príspevok 20 000 EUR

Novovznikajúce startupy – max. 15 beneficientov, maximálny 

finančný príspevok 10 000 EUR

Oprávnené výdavky – výdavky spojené so špecifickými potrebami 

lokálnych médií, operatívne výdavky, výdavky na rozvoj ľudského 

kapitálu, nákup technického vybavenia a  softvéru 



Cieľ 4.4 – položky rozpočtu:

Názov položky Množstvo
Jedn.

cena
Spôsob výpočtu Časový plán

Granty –

novovznikajúce

startupy

15 10 000€ Rok 2

Granty – existujúce 

médiá
10 20 000 € Rok 2



ČASOVÝ PLÁN:  
ROK 2022 ROK 2023 ROK 2024

8 10 12 2 4 6 8 10 12 2

Výber beneficientov

Výber mentorov

4.1 – Študijné návštevy

4.1 – Úvodný workshop

4.2 – mentoring, tréningy

4.3 – mentoring, tréningy

4.4 - granty

Záverečné vyúčtovanie, 

audit



ŠPECIFICKÉ PODMIENKY ZMLUVY



SPRÁVY O REALIZÁCII A FINANČNÉ VYÚČTOVANIE:  
Prijímateľ predkladá:

2 priebežné správy o realizácii – prvá za obdobie do 28.2.2023

1 záverečnú správu o realizácii 

3 vyúčtovania nákladov projektu (ku každej správe)

Správy obsahujú informácie o:

Realizovaných aktivitách v priebehu monitorovacieho obdobia

Dosiahnutých cieľoch / indikátoroch – v súlade s Logframe matrix

Rizikách a spôsoboch ich eliminácie

komunikačných aktivitách

Časovom harmonograme a pláne čerpania na nasledujúce obdobie

Finančnom čerpaní výdavkov projektu (spolu s dokladmi preukazujúcimi čerpanie)



SPOSOB POSKYTOVANIA PLATIEB:  
3 splátky – 2 formou preddavkových platieb a 1 formou refundácie

Prvá splátka vo výške 130 239,63 EUR 

Druhá splátka vo výške 553 620,18 EUR (vyplatená po vyčerpaní 

minimálne 70% prostriedkov z prvej splátky alebo po uplynutí prvého 

monitorovacieho obdobia)

Tretia splátka vo výške 75 984,42 EUR (10% z COV)



PODMIENKY VÝZVY A HODNOTIACE 
KRITÉRIÁ  



FORMÁLNE PODMIENKY PODANIA ŽIADOSTI:  

Právna forma – Rozpočtová organizácia / Príspevková organizácia / Neziskový 
sektor/mimovládne organizácie; dátum vzniku: najneskôr 1.1.2021;

Finančná kapacita žiadateľa – výnosy/príjmy za posledný rok vo výške min. 400 000 EUR;

Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, poistného na zdravotnom a sociálnom 

poistení (ČV);

Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi (ČV);

Podmienka, že nie je vedené konkurzné, resp. reštrukturalizačné konanie (ČV);

Podmienka, že žiadateľ nemá právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať 

dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu z fondov (ČV);

Predloženie účtovnej závierky – za rok 2021;

Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a zamestnávania – Potvrdenie 

miestneho príslušného inšpektorátu práce;



FORMÁLNE PODMIENKY PODANIA ŽIADOSTI:  

Podmienka existencie partnerstva v Moldavskej republike – podporný list partnera v 
Moldavskej republike;

Podmienka súladu s medzinárodnými sankciami (ČV);

Podmienka registrácie za platiteľa DPH – kópia potvrdenia o registrácii za platiteľa DPH;

Podmienka zákazu diskriminácie (ČV).



HODNOTIACE KRITÉRIÁ:  

KAPACITY ŽIADATEĽA A PARTNERA/PARTNEROV – max. 65 bodov

Kvalita realizačného tímu žiadateľa a partnera – Projektoví manažéri žiadateľa a 
partnerov musia byť známi v čase podania žiadosti, prax preukazujú životopisom – max. 10 
bodov;

Odborné kapacity žiadateľa – minimálne 80 % odborných pozícií musí byť známych už v 
čase predkladania žiadosti – max. 15 bodov;

Predchádzajúce skúsenosti žiadateľa a partnera v oblasti médií a ich podpory a 
úspešnosť realizovaných projektov v oblasti budovania kapacít – max. 15 bodov;

Predchádzajúce skúsenosti s manažovaním projektov SAMRS a/alebo EÚ –
implementovaných za posledných 5 rokov – max. 10 bodov;

Skúsenosti lokálneho partnera s implementáciou projektov – max. 10 bodov;

Miesto výkonu práce realizačného tímu žiadateľa – vyššie bodové hodnotenie, ak tím 
vykonáva prácu priamo v Moldavskej republike – max. 5 bodov.



HODNOTIACE KRITÉRIÁ:  

ROZPRACOVANIE PROJEKTU – max. 35 bodov

Podrobnejšie rozpracovanie popisu jednotlivých aktivít – max. 15 bodov;

Podrobnejšie rozpracovanie realistického časového plánu – aktivity, výstupy a špecifické 
ciele projektu musia na seba logicky a časovo nadväzovať - max. 5 bodov;

Špecifický spôsob identifikácie beneficientov – max. 10 bodov;

Nastavenie spolupráce s partnerom / partnermi – max. 5 bodov;



INDIKATÍVNY HARMONOGRAM VÝBERU 
PARTNERA:  

17. 6. 2022 – uzávierka výzvy

20. – 23. 6.2022 – formálna kontrola žiadostí

24. – 1. 7. 2022 – odborné hodnotenie žiadostí

4. 7. 2022 – zasadnutie výberovej komisie

11. 7. 2022 – zverejnenie rozhodnutia o výbere partnera pre implementáciu

13. 7. – 22. 7. 2022 – podpis Zmluvy 

15. 8. 2022 – začiatok realizácie projektu



Ďakujem za pozornosť

Ing. Eva Pružincová
Projektový a finančný koordinátor
tel: +421 2 59 78 2614 | eva.pruzincova@slovakaid.sk
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú 
spoluprácu
7 Pražská | 811 04 Bratislava | SR

www.slovakaid.sk


