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SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE MEDZINÁRODNÚ ROZVOJOVÚ SPOLUPRÁCU 

 

VYHLASUJE  

 

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PROJEKT 

DELEGOVANEJ SPOLUPRÁCE EÚ 

 

 

Referenčné číslo výzvy SAMRS/2022/EU/MD/1 

Účel dotácie Podpora EÚ pre lokálne médiá v Moldavskej republike 

Zameranie výzvy 
SAMRS v súlade s rozhodnutím Európskej komisie z 9.7.2020 o Ročnom 

akčnom programe pre Moldavskú republiku na rok 2020 vyhlasuje výzvu na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt rozvojovej 

spolupráce SR v Moldavskej republike, ktorý je súčasťou projektu 

delegovanej spolupráce EÚ v Moldavsku.  
Cieľ výzvy 

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.  

1. Formálne náležitosti 

Vyhlasovateľ 

Názov Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (ďalej len 
„SAMRS“) 

Adresa Pražská 7, 811 04 Bratislava 

Lehota na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

Dátum zverejnenia výzvy 20.05.2022 

Dátum uzatvorenia výzvy 17.06.2022 
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Predĺženie lehoty na 
predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie 

SAMRS môže predĺžiť lehotu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v 

posledný deň pôvodnej lehoty na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 

ak zistí, že súčet výšok požadovaných dotácií z predložených žiadostí je nižší 

než celková suma finančných prostriedkov vyčlenená na príslušnú výzvu. 

O predĺžení lehoty na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie informuje 

SAMRS na svojom webovom sídle a žiadateľa, ktorý zaslal žiadosť o 

poskytnutie dotácie v pôvodnej lehote na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

dotácie aj prostredníctvom elektronickej pošty zaslanej na e-mailovú adresu 

uvedenú v jeho žiadosti. Žiadateľ, ktorý zaslal žiadosť o poskytnutie dotácie v 

pôvodnej lehote na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie môže svoju 

žiadosť meniť a dopĺňať do uplynutia predĺženej lehoty na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie dotácie. 

Celková suma finančných prostriedkov 

Výška finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu je 759 844 eur. 

Maximálna výška dotácie ODA a pravidlá financovania 

Maximálna výška požadovanej dotácie je 759 844 eur  

Všetky platby majú charakter preddavkov, s výnimkou záverečnej platby, ktorá má charakter refundácie.  

Posudzovanie žiadosti  

Po doručení žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej aj len „žiadosť“) SAMRS predloženú žiadosť zaeviduje a 

skontroluje jej obsah a úplnosť v súlade s výzvou. 

Žiadosti, ktoré spĺňajú všetky podmienky tejto výzvy uvedené v časti 2.1 a sú predložené riadne, včas a vo 

forme určenej SAMRS, budú SAMRS považované za žiadosti, ktoré splnili formálne kritériá a budú postúpené 

Komisii pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na projekt delegovanej spolupráce EÚ (ďalej len 

„Komisia“) na odborné hodnotenie.  

Žiadosť o poskytnutie dotácie schvaľuje Komisia, pričom schválenou žiadosťou je tá žiadosť, ktorá 

v hodnotení členov Komisie získala súhrnne najviac bodov. O schválení alebo neschválení žiadosti budú 

žiadatelia informovaní najneskôr do piatich pracovných dní od schválenia žiadostí na stránke 

www.slovakaid.sk a písomne.  V prípade, že žiadna z predložených žiadostí nezíska minimálne 50% všetkých 

bodov, ktoré v hodnotení mohla získať, Komisia môže rozhodnúť o neschválení žiadnej zo žiadostí. Právny 

nárok na poskytnutie dotácie vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej 

medzi SAMRS a úspešným žiadateľom.  

Každý žiadateľ  je oprávnený podať iba jednu žiadosť na realizáciu projektu v rámci tejto výzvy. 

http://www.slovakaid.sk/
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V prípade podania viac ako jednej žiadosti v rámci tejto výzvy, budú všetky žiadosti podané žiadateľom 

považované za žiadosti, ktoré nesplnili formálne kritéria a nebudú postúpené Komisii na odborné 

hodnotenie. 

Miesto a spôsob podania žiadosti 

Žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie spolu s povinnými prílohami v listinnej podobe 
a elektronicky nasledujúcimi spôsobmi:  

1. V listinnej podobe  

a. Poštou na adresu SAMRS - Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, 
Pražská 7, 811 04 Bratislava alebo  

b. Osobným doručením na adresu  SAMRS - Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú 
spoluprácu, Pražská 7, 811 04 Bratislava alebo 

c. prostredníctvom elektronickej schránky SAMRS prostredníctvom Ústredného portálu 
verejnej správy, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym 
certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou  

 

A ZÁROVEŇ 

 

2. Elektronicky na e-mailovú adresu eva.pruzincova@slovakaid.sk 

Žiadateľ je povinný predložiť žiadosť riadne, včas a vo forme určenej SAMRS. Pri predkladaní žiadosti 

a povinných príloh je žiadateľ povinný použiť formuláre zverejnené vo výzve. V prípade, ak žiadateľ 

nepredloží žiadosť riadne, včas a v určenej forme, takáto žiadosť nebude považovaná za spĺňajúcu 

formálne kritériá a nebude postúpená komisii na odborné hodnotenie. 

 

Na predloženej žiadosti musí byť originál podpisu štatutárneho zástupcu organizácie žiadateľa, ktorý je 

uvedený v žiadosti a ktorý je osobou spôsobilou na vykonávanie týchto právnych úkonov v mene organizácie. 

V prípade, ak bude žiadosť podpisovať splnomocnená osoba na základe splnomocnenia štatutárneho 

zástupcu žiadateľa, je potrebné spolu so žiadosťou doložiť notárom overené splnomocnenie na podpis 

žiadosti. 

Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom 

Bližšie informácie o tejto výzve a príprave žiadosti je možné získať na webovom sídle 
http://www.slovakaid.sk zároveň jednou z týchto foriem: 

- prostredníctvom Informačného seminára pre žiadateľov 

V prvom týždni vyhlásenia výzvy zorganizuje SAMRS informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov 

o dotáciu. Počas informačného seminára bude prezentované: 

 Špecifiká tejto dotačnej výzvy  

 Celkový projekt schválený EU DEL Kišiňov 

http://www.slovakaid.sk/
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 Rozpočet projektu 

 Úloha implementačného partnera v projekte 

 Hodnotiace kritériá a zameranie žiadostí  

- elektronickou formou na e-mailovej adrese eva.pruzincova@slovakaid.sk  

Otázky zaslané žiadateľmi do termínu najneskôr 7 dní pred termínom podania žiadostí budú s odpoveďami 

zverejnené na webe SAMRS ako Často kladené otázky o projekte delegovanej spolupráce, aby sa tak 

zabezpečila rovnosť účastníkov v prístupe k informáciám o projekte. Individuálne konzultácie pre 

žiadateľov nie sú povolené.  

Často kladené otázky k výzve budú zverejnené na: https://slovakaid.sk/faq/ 
 
SAMRS neposkytuje žiadateľom a ani iným osobám žiadne informácie k stavu posudzovania žiadostí, a to 

v žiadnej z fáz schvaľovacieho procesu. 

2. Podmienky výzvy a hodnotiace kritériá  

Splnenie podmienok uvedených v časti 2.1 výzvy v žiadosti overuje SAMRS. Ak žiadosť spĺňa tieto podmienky 
a je predložená riadne, včas a vo forme určenej SAMRS, považuje sa za spĺňajúcu formálne kritériá a bude 

postúpená na odborné hodnotenie komisiou podľa kritérií uvedených v časti 2.2 výzvy. 

2.1 Formálne podmienky podania žiadosti o poskytnutie dotácie 

V nasledujúcej tabuľke je uvedené znenie podmienok, ich názov, stručný popis, spôsob overenia a formy 

preukázania ich splnenia, ako aj požiadavky na predkladanie povinných príloh žiadosti preukazujúcich 

splnenie jednotlivých podmienok, ktoré musí žiadosť obsahovať, aby bola považovaná za spĺňajúcu formálne 

kritériá. 

Názov podmienky  Stručný popis, vymedzenie spôsobu overenia a formy 
preukázania splnenia podmienky poskytnutia dotácie 

Relevantné prílohy 
preukazujúce 
splnenie 
podmienky 

Oprávnenosť žiadateľa 

1. Právna forma/ 
konkrétny 
oprávnený 
žiadateľ 

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi tieto 

subjekty: 

 Rozpočtová organizácia a jej zariadenia (zákon 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov) 

 Príspevková organizácia (zákon č. 523/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a 

Menovací dekrét 
štatutára (ak 
relevantné) 

https://slovakaid.sk/faq/
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o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov) 

 Neziskový sektor/mimovládne organizácie 

(všetky občianske združenia (založené v zmysle 

zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov 

v znení neskorších predpisov) a neziskové 

organizácie poskytujúce verejnoprospešné 

služby (založené v zmysle zákona č.213/1997 Z. 

z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 

všeobecne prospešné služby v znení 

neskorších predpisov), nadácie a iné právnické 

osoby, ktoré nie sú napojené na štátny 

rozpočet a ktoré nie sú zriadené na 

podnikanie.  

Dátum vzniku žiadateľa z neziskového sektora musí 

byť najneskôr k 01.01.2021 vrátane. V prípade, ak 

žiadateľ vznikne po tomto termíne, bude považovaný za 

neoprávneného. Žiadateľ z neziskového sektora musí 

byť poskytovateľom verejnoprospešných služieb v 

zmysle zákona o poskytovaní verejnoprospešných 

služieb najneskôr ku dňu podania žiadosti o poskytnutie 

dotácie. 

SAMRS overuje splnenie tejto podmienky 

prostredníctvom overenia informácií v Registri a 

identifikátore právnických osôb, podnikateľov a 

orgánov verejnej moci, ktorý je verejne dostupný v 

elektronickej podobe na webovom sídle 

https://rpo.statistics.sk. 

SAMRS môže v prípade akýchkoľvek pochybností vyzvať 

žiadateľa na preukázanie splnenia podmienky v rámci 

formálnej kontroly. V prípade, ak po overení správnosti 

údajov v príslušnom registri SAMRS zistí nesúlad, resp. 

neúplnosť požadovaných údajov, SAMRS vyzve 

žiadateľa na doručenie dokumentu preukazujúceho 

splnenie podmienky poskytnutia dotácie. V tom 

prípade, žiadateľ predkladá doklad o právnej 

subjektivite alebo doklad preukazujúci vznik právnickej 

osoby, ako aj menovací dekrét štatutára. 

https://rpo.statistics.sk/
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2. Finančná kapacita 
žiadateľa 

V rámci tejto výzvy sú oprávnení iba žiadatelia, ktorých 

výnosy/príjmy za posledný rok boli minimálne vo výške 

400 000€  

Účtovná závierka 
žiadateľa 

3. Podmienka nebyť 
dlžníkom na 
daniach 

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na daniach. 

SAMRS overuje splnenie tejto podmienky 

prostredníctvom overenia informácií v súlade so 

zákonom č.177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na 

znižovanie administratívnej záťaže využívaním 

informačných systémov verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 

prostredníctvom portálu oversi.gov.sk. 

Čestné vyhlásenie 
v texte žiadosti 

4. Podmienka nebyť 
dlžníkom 
poistného na 
zdravotnom 
poistení 

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom poistného na 
zdravotnom poistení v žiadnej zdravotnej poisťovni 
poskytujúcej verejné zdravotné poistenie v SR. 

SAMRS overuje splnenie tejto podmienky 

prostredníctvom overenia informácií v súlade so 

zákonom č.177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na 

znižovanie administratívnej záťaže využívaním 

informačných systémov verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 

prostredníctvom portálu oversi.gov.sk. 

Čestné vyhlásenie 
v texte žiadosti 

5.  Podmienka nebyť 
dlžníkom na 
sociálnom 
poistení 

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na sociálnom poistení. 

SAMRS overuje splnenie tejto podmienky 

prostredníctvom overenia informácií v súlade so 

zákonom č.177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na 

znižovanie administratívnej záťaže využívaním 

informačných systémov verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 

prostredníctvom portálu oversi.gov.sk. 

Čestné vyhlásenie 
v texte žiadosti 
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1 Výkonom rozhodnutia sa na účely tejto podmienky poskytnutia dotácie rozumie najmä výkon rozhodnutia, ktorý je upravený 

zákonom 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov a zákonom č. 233/1995 Z. z. o súdnych 
exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. 

3 Podľa tohto zákona nie sú trestne zodpovedné a) Slovenská republika a jej orgány, b) iné štáty a ich orgány, c) medzinárodné 
organizácie zriadené na základe medzinárodného práva verejného a ich orgány, d) obce a vyššie územné celky, e) právnické 
osoby, ktoré sú v čase spáchania trestného činu zriadené zákonom, f) iné právnické osoby, ktorých majetkové pomery ako 
dlžníka nemožno usporiadať podľa § 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

6.  Podmienka 
zákazu vedenia 
výkonu 
rozhodnutia voči 
žiadateľovi 

Voči žiadateľovi nesmie byť vedený výkon 
rozhodnutia1.  

V rámci tejto podmienky SAMRS zabezpečí overenie 

skutočnosti, že žiadosť nezahŕňa činnosti, ktoré boli 

súčasťou operácie, v prípade ktorej sa začalo alebo 

malo začať vymáhacie konanie. 

Čestné vyhlásenie 
v texte žiadosti 

 

7.  Podmienka, že 
voči žiadateľovi 
nie je vedené 
konkurzné 
konanie, 
reštrukturalizačné 
konanie, nie je 
v konkurze, 
v reštrukturalizácii 
alebo v likvidácii 

Voči žiadateľovi nesmie byť vedené konkurzné, 
reštrukturalizačné konanie, nesmie byť v konkurze, 
v reštrukturalizácii alebo v likvidácii. Žiadateľ 
neuzavrel dohodu o vyrovnaní s veriteľmi, nemá 
pozastavené aktivity, ani sa nenachádza v procese 
vedúcom k pozastaveniu aktivít, či v podobnej situácii 
vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov SR.  

SAMRS overuje splnenie tejto podmienky 

prostredníctvom overenia informácií v súlade so 

zákonom č.177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na 

znižovanie administratívnej záťaže využívaním 

informačných systémov verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 

prostredníctvom portálu oversi.gov.sk. 

Čestné vyhlásenie 
v texte žiadosti 

 

8.  Podmienka, že 
žiadateľ, ktorým 
je právnická 
osoba, nemá 
právoplatným 
rozsudkom 
uložený trest 
zákazu prijímať 
dotácie alebo 
subvencie, trest 
zákazu prijímať 
pomoc a podporu 
poskytovanú 
z fondov 

Žiadateľovi, ktorým je právnická osoba, nemôže byť 
právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu 
prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať 
pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej 
únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní 
podľa zákona o trestnej zodpovednosti právnickej 
osoby (PO). 

Podmienka sa nevzťahuje na právnické osoby podľa 
osobitného predpisu 3. 

SAMRS overuje splnenie tejto podmienky 

prostredníctvom údajov a informácií na portáli 

oversi.gov.sk. 

Čestné vyhlásenie 
v texte žiadosti 
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2 Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako 
„zákon o trestnej zodpovednosti PO“). 
4 Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. 

Európskej únie 
alebo trest zákazu 
účasti vo 
verejnom 
obstarávaní podľa 
osobitného 
predpisu2 

9.  Podmienka 
predloženia 
účtovnej závierky   

Žiadateľ je povinný predložiť účtovnú závierku za rok 

2021 (v podvojnom účtovníctve: súvaha, výkaz ziskov a 

strát, poznámky; v jednoduchom účtovníctve: výkaz o 

majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch) za 

posledné ukončené účtovné obdobie (kópia).  

Ak žiadateľ nemá k dispozícii schválenú účtovnú 

závierku za r. 2021 v termíne predloženia žiadostí 

o poskytnutie dotácie, v tom prípade predloží schválenú 

účtovnú závierku za r. 2020 a v čestnom vyhlásení 

uvedie termín dodatočného zaslania schválenej 

účtovnej závierky za r. 2021, najneskôr však k dátumu 

podpisu zmluvy.   

Príloha žiadosti    

10.  Podmienka 
neporušenia 
zákazu nelegálnej 
práce a 
nelegálneho 
zamestnávania 

Žiadateľ nesmie porušiť zákaz nelegálnej práce a 

nelegálneho zamestnávania podľa osobitného 

predpisu4 za obdobie päť rokov predchádzajúcich 

podaniu žiadosti. Žiadateľ preukazuje splnenie tejto 

podmienky poskytnutia dotácie doručením potvrdenia 

miestne príslušného inšpektorátu práce nie staršie než 

tri mesiace k dátumu predloženia žiadosti o tom, že 

neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho 

zamestnávania podľa osobitného predpisu za obdobie 

piatich rokov predchádzajúcich predloženiu žiadosti. 

Potvrdenie 
miestneho 
príslušného 
inšpektorátu práce 
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11.  Podmienka 
existencie 
partnerstva 
v Moldavskej 
republike 

Žiadateľ je povinný v čase predloženia žiadosti 
o poskytnutia dotácie preukázať existenciu 
partnerstva Moldavskej republike. Partner žiadateľa 
musí byť právnickou osobou (partner žiadateľa 
projektu môže byť aj podnikateľský subjekt) založenou 
podľa právneho poriadku Moldavskej republiky, 
platne registrovanou a s preukázateľnou 
expertízou/skúsenosťami v sektore.  

Žiadateľ môže mať viac partnerov, okrem partnera, 

právnickej osoby, založenej podľa právneho poriadku 

partnerskej krajiny (ktorý je povinný), môžu byť 

partnerom aj právnické osoby založené podľa právneho 

poriadku inej krajiny. V tomto prípade ako samostatnú 

prílohu k žiadosti je tiež nutné predložiť na úradnom 

hlavičkovom  a opečiatkovanom papieri partnera 

podporný list podpísaný štatutárnym zástupcom 

subjektu partnera, ktorého obsahom je vyjadrenie 

súhlasu partnerov s realizáciou projektu, vyjadrenie 

partnera o jeho pripravenosti zdieľať prípadné náklady 

na projekt a vyjadrenie partnera, že umožní vstup a 

poskytne asistenciu pri monitoringu a hodnotení 

projektu. Ak relevantné - súhlas partnera so zadávacími 

podmienkami, potvrdenie partnera, že najneskôr pri 

ukončení projektu prevezme majetok obstaraný v rámci 

projektu. Podporný list postačuje predložiť ako sken. 

(elektronická verzia obsahuje podporný list vo formáte 

*.pdf.). 

Podporný list 
partnera 
v Moldavskej 
republike v 
anglickom alebo 
slovenskom jazyku 

 

12.  Podmienka 
súladu 
s medzinárodnými 
sankciami 

Dotácia nebude poskytnutá žiadateľovi, na ktorého sa 

vzťahuje medzinárodná sankcia podľa Zákona č. 

289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a 

o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných 

papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a žiadateľ neposkytne pridelené 

finančné prostriedky osobe, na ktorú sa vzťahuje 

medzinárodná sankcia podľa uvedeného zákona. 

Čestné vyhlásenie 
v texte žiadosti 

13.  Podmienka 
registrácie za 
platiteľa DPH, ak 
je to relevantné 

Žiadateľ, ktorý je registrovaný na príslušnom daňovom 
úrade ako platiteľ DPH, je povinný túto skutočnosť 
potvrdiť priložením kópie potvrdenia o registrácii za 
platiteľa DPH ku žiadosti o poskytnutie dotácie. 

Kópia potvrdenia 
o registrácii za 
platiteľa DPH 
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5 Zákon č. 365/2004 Z. z. Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). 

Pre žiadateľa, ktorý nie je registrovaný na príslušnom 

daňovom úrade za platiteľa DPH, sa táto povinnosť 

priloženia kópie potvrdenia o registrácii za platiteľa 

DPH ku žiadosti o poskytnutie dotácie nevzťahuje. 

14.  Podmienka 
zákazu 
diskriminácie 

Žiadateľ je povinný prijať všetky potrebné opatrenia, 

aby splnil zákonnú požiadavku o zákaze diskriminácie5 

vo všetkých fázach realizácie projektu tak, aby pri 

realizácii oprávnených aktivít v cieľovej skupine 

nedochádzalo k diskriminácii na základe pohlavia, rodu, 

veku, rasy, etnika, vierovyznania alebo náboženstva, 

sexuálnej orientácie alebo zdravotného postihnutia 

alebo príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej skupine 

alebo aby nedochádzalo k znevýhodneným 

podmienkam pre akúkoľvek skupinu osôb, a to 

zohľadnením špecifických potrieb cieľovej skupiny 

(napr. v oblasti prístupnosti pre osoby so zdravotným 

postihnutím). 

 

Čestné vyhlásenie 
v texte  žiadosti 

2.2 Obsahové vymedzenie projektov a kritériá pre odborné hodnotenie žiadostí 

1. Aktivity projektu 
Projekt predložený žiadateľom bude súčasťou 

projektu delegovanej spolupráce EÚ s názvom „EU 

Support for Local Media Outlets in the Republic of 

Moldova“, ktorý implementuje Slovenská agentúra 

pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu.  

Ciele, aktivity a ukazovatele projektu sú stanovené 

v Prílohe č. 7 tejto výzvy. Rozpočet časti projektu, ktorý 

je určený pre žiadateľa, je prílohou č. 3 tejto výzvy. 

Projekt žiadateľa bude napĺňať časť cieľov a aktivít 

stanovených v  projekte implementovaným SAMRS: 

 Výber 25 beneficientov projektu 

 Organizácia študijných návštev 

 Príprava a organizácia tréningov pre 
beneficientov 

 Poskytovanie mentoringu beneficientom 
projektu 

Text žiadosti 
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 Príprava a riadenie grantovej schémy pre 
beneficientov 

 Manažovanie online platformy pre výmenu 
skúseností a sieťovanie 

 Príprava a organizácia záverečného workshopu 
 

Žiadateľ je povinný implementovať časť projektu 

SAMRS „EU Support to Local Media Outlets in the 

Republic of Moldova“, ktorá je určená na 

implementáciu slovenským subjektom, a to v rozsahu 

aktivít, ktoré sú popísané v Prílohe 7 v kapitole 3.2. 

S VÝNIMKOU EXPERTNÝCH KONZULTÁCIÍ, ktoré sú 

poskytované priamo zo strany SAMRS. 

Žiadateľ je povinný implementovať schválený projekt so 

stanoveným rozpočtom, ktorý je prílohou č. 3 výzvy.  

 

2. Oprávnené miesto 
realizácie projektu 

Oprávnené miesto realizácie projektu je Moldavská 

republika, pričom beneficienti projektu musia pôsobiť 

v severných, centrálnych  a južných regiónoch 

Moldavska, vrátane oblastí Cahul a Ungheni. 

Text žiadosti 

 

3. Časová oprávnenosť 
realizácie projektu 

Stanovená dĺžka realizácie projektu: 18 mesiacov 

17 mesiacov je určených na realizáciu projektových 
aktivít a 18. mesiac slúži výlučne na úhradu vzniknutých 
nákladov, prípravu záverečnej správy a vyúčtovania 
dotácie.  

SAMRS odporúča, aby začiatok realizácie projektu bol 
najneskôr jeden mesiac po podpise zmluvy medzi 
SAMRS a žiadateľom o poskytnutie dotácie. Najneskorší 
možný začiatok realizácie projektu je 15.8. 2022. 

Text žiadosti 

4. Hodnotiace kritériá Komisia pri vyhodnocovaní žiadostí postupuje podľa 
týchto kritérií:    

Kapacity žiadateľa 

a partnera/partnerov  

z toho: 

Max. 65 bodov 

Kvalita realizačného 

tímu žiadateľa 

a partnera/partnerov 

Max. 10 bodov 

Text žiadosti 
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Odborné kapacity 

žiadateľa 

a partnera/partnerov 

Max 15 bodov 

Predchádzajúce 

skúsenosti žiadateľa 

a partnera/partnerov 

v oblasti médií a ich 

podpory a úspešnosť už 

realizovaných projektov 

v oblasti budovania 

kapacít 

Max. 15 bodov 

Predchádzajúce 

schopnosti 

s manažovaním 

projektov SAMRS 

a/alebo EÚ 

Max. 10 bodov 

Skúsenosti lokálneho 

partnera 

s implementáciou 

projektov 

Max. 10 bodov 

Miesto výkonu práce 

realizačného tímu 

žiadateľa 

Max.5 bodov 

Rozpracovanie projektu 

z toho: 

Max. 35 bodov 

Podrobnejšie 

rozpracovanie popisu 

jednotlivých aktivít 

Max. 15 bodov 

Podrobnejšie 

rozpracovanie 

realistického časového 

plánu  

Max. 5 bodov 

Špecifický spôsob pôsob 

identifikácie 

beneficientov 

Max. 10 bodov 
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Nastavenie spolupráce 

s partnerom/partnermi 

Max. 5 bodov 

 

Maximálny počet bodov, ktorý môže udeliť člen Komisie 

žiadosti je 100 bodov (súčet hodnotení všetkých 

kritérií). Schválenou žiadosťou je žiadosť, ktorá 

dosiahne v súčte hodnotení všetkých členov Komisie 

najviac bodov. V prípade, že žiadna z predložených 

žiadostí nezíska minimálne 50% všetkých bodov, ktoré 

v hodnotení mohla získať, Komisia môže rozhodnúť 

o neschválení žiadnej zo žiadostí. 

Žiadateľ bude prizvaný na zasadnutie Komisie za účelom 

osobnej prezentácie projektovej žiadosti v prípade 

splnenia formálnych náležitostí. 

3.  Proces hodnotenia a schvaľovania žiadostí 

V prípade žiadostí, ktoré je nevyhnutné upraviť, Komisia môže rozhodnúť o prerušení zasadnutia Komisie. 

Ak bude rokovanie o žiadosti prerušené, SAMRS pristúpi k rokovaniu so žiadateľom o potrebných úpravách. 

Ak žiadateľ najneskôr v lehote do 48 hodín od konania rokovaní zapracuje do žiadosti odporúčania Komisie, 

bude táto žiadosť opätovne predložená komisii na hlasovanie per rollam. 

O schválení žiadosti o poskytnutie dotácie rozhoduje Komisia. 

Po schválení žiadosti zašle SAMRS žiadateľovi najneskôr do piatich pracovných dní písomný návrh na 

uzavretie zmluvy. Žiadateľ je povinný uzavrieť zmluvu so SAMRS najneskôr do troch týždňov od dátumu 

schválenia žiadosti. V prípade, že žiadateľ nepodpíše so SAMRS zmluvu o poskytnutí dotácie do troch 

týždňov od dátumu schválenia žiadosti, SAMRS to bude považovať za odstúpenie od schválenej dotácie. 

V prípade, že akákoľvek právna, finančná, technická a organizačná alebo iná závažná zmena, ako aj úprava 

vlastníckych vzťahov na strane žiadateľa podstatným spôsobom ovplyvní v ktorejkoľvek fáze posudzovania 

žiadosti odporúčanie Komisie na schválenie projektu, Komisia môže zmeniť prijaté odporúčanie k návrhu 

projektu. 

Ak počas trvania zmluvného vzťahu medzi SAMRS a prijímateľom dôjde k zisteniu, že niektorá z podmienok 

poskytnutia dotácie nie je splnená, SAMRS je oprávnená vyvodiť právne dôsledky vo vzťahu k prijímateľovi 

v súlade s príslušnými ustanoveniami uzavretej zmluvy.   

Zverejňovanie informácií: 

Zoznam schválených žiadostí SAMRS zverejní na svojom webovom sídle http://www.slovakaid.sk najneskôr 
do piatich pracovných dní od schválenia žiadostí. SAMRS zároveň poskytne informáciu o schválených 
žiadostiam žiadateľom písomne.  

4. Prílohy výzvy 

http://www.slovakaid.sk/
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1. Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt delegovanej spolupráce EÚ  

2. Formulár personálnej matice je povinnou prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie a je 

zverejnený na webovom sídle http://www.slovakaid.sk. Žiadateľ je povinný predložiť 

prílohuspolu so životopismi riadiaceho, odborného a expertného personálu žiadateľa a partnera. 

Ku každému životopisu je potrebné priložiť súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle 

zákona č.122/2013 Z. z a súhlas podpísať (viď Príloha č. 6). Projektoví manažéri žiadateľa 

a partnera/partnerov, ako aj minimálne 80% odborných pozícií, musí byť známych už v čase 

podania žiadosti o poskytnutie dotácie a ich životopisy s poukázaním na dĺžku trvania 

prislúchajúcej odbornej praxe spolu so súhlasmi so spracovaním osobných údajov je potrebné 

priložiť k žiadosti.  

3.  Rozpočet projektu stanovený pre žiadateľa 

4. Formulár harmonogramu aktivít projektu (povinná príloha k žiadosti o poskytnutie dotácie, 

formulár je zverejnený na webovom sídle http://www.slovakaid.sk. Elektronická verzia 

dokumentov obsahuje celý súbor *.xlsx.). 

5. Vzor Splnomocnenia štatutárneho zástupcu žiadateľa na podpis žiadosti v prípade, ak bude 

žiadosť podpisovať štatutárom poverená osoba. 

6. Vzor Súhlasu so spracovaním osobných údajov v súvislosti s realizáciou projektu rozvojovej 

spolupráce ku každému poskytnutému životopisu 

7. Popis projektu delegovanej spolupráce realizovaného zo strany SAMRS  - Description of Action: 

„EU Support for Local Media Outlets in the Republic of Moldova“ 

http://www.slovakaid.sk/
http://www.slovakaid.sk/

