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Výzva SAMRS/2023/HUM/1
SlovakAid GOOD IDEA SLOVAKIA



Číslo výzvy: SAMRS/2023/HUM/1

Účel dotácie: Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej
krízy spôsobenej vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v
regióne Stredného a Blízkeho východu (Sýria, Irak, Libanon)

Cieľ: Podpora humanitárnych aktivít reagujúc na dôsledky ozbrojených 
konfliktov a riešenie príčin vzniku a dopadov migračných a 
utečeneckých krízv prostredníctvom zlepšovania životných podmienok 
obyvateľov, ako aj zlepšením perspektív na uplatnenie sa v ich 
domovských komunitách

VÝZVA 2023: Humanitárna výzva (Sýria, Irak Libanon) 



Dôležité termíny
Dátum zverejnenia výzvy: 24.01.2023

Dátum uzatvorenia výzvy: 15.03.2023

Registrácia žiadateľa v GM systéme – najneskôr do 07.03.2023 do 14.00 h



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

Zameranie dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR na rok 2023

Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce SR na obdobie 2019 - 2023

EU Gender Action Plan III

Európsky konsenzus o rozvoji

Európska zelená dohoda



Oprávnení žiadatelia
Rozpočtová organizácia a jej zariadenia

Príspevková organizácia

Neziskový sektor/ mimovládne organizácie

Dátum vzniku žiadateľa z neziskového sektora musí byť najneskôr k 01.01.2022 vrátane.



Finančná alokácia
Indikatívna výška finančných prostriedkov  na výzvu 1 000 000,- EUR

Maximálna výška požadovanej dotácie ODA na projekt  je 250 000,- EUR



Oprávnené miesto realizácie
Sýria

Irak

Libanon

Komisia MZVEZ SR je pri hodnotení oprávnená brať do úvahy
stanovisko ZÚ a odporučiť schválenie žiadosti podľa vývoja
bezpečnostnej situácie v oblastiach relevantných pre túto
realizáciu.

Každý žiadateľ je v rámci výzvy oprávnený predložiť iba jednu žiadosť na realizáciu
projektu. V prípade predloženia viac ako jednej žiadosti v rámci tejto výzvy budú
všetky žiadosti predložené rovnakým žiadateľom považované za neoprávnené.



Časová oprávnenosť realizácie projektu
Minimálna dĺžka realizácie projektu – 6 mesiacov

Maximálna dĺžka realizácie projektu – 25 mesiacov

Implementácia ukončená do 31.7.2025

Záverečná správa a záverečné vyúčtovanie do 31.8.2025



Sektorové priority



Kvalitné vzdelávanie

Poskytovanie materiálovo-technického zabezpečenia

Budovanie kapacít miestneho vzdelávacieho personálu

Poskytovanie kvalitného vzdelávania

Podpora inkluzívneho a spravodlivého vzdelávania pre všetkých



Príklady oprávnených ukazovateľov

Počet vybudovaných/zrekonštruovaných vzdelávacích zariadení

Počet zrealizovaných odborných kurzov

Počet ľudí, ktorým sa zabezpečil prístup ku kvalitnému vzdelávaniu

Počet utečencov a vnútorne vysídlených osôb, ktorým sa zabezpečil 
prístup ku kvalitnému vzdelávaniu



Dobré zdravie

Poskytovanie materiálno-technického zabezpečenia

Budovanie kapacít miestneho zdravotníckeho personálu

Poskytovanie kvalitnej zdravotnej a preventívnej starostlivosti



Príklady oprávnených ukazovateľov

Počet vybudovaných/zrekonštruovaných zdravotníckych zariadení

Počet vyškoleného zdravotníckeho personálu, ktorý využije získané 
poznatky v praxi

Počet ľudí, ktorým sa poskytla zdravotná a preventívna starostlivosť



Infraštruktúra a udržateľné využívanie 
prírodných zdrojov

Budovanie a obnova udržateľnej infraštruktúry

Udržateľné a ekologické využívanie prírodných zdrojov a budovanie
kapacít v poľnohospodárstve



Príklady oprávnených ukazovateľov

Počet vybudovaných/zrekonštruovaných stavieb v oblasti vodného 
hospodárstva

Počet zavedených opatrení v oblasti zlepšovania prístupu k pitnej vode

Počet ľudí, ktorým sa zabezpečil zlepšený prístup k pitnej vode



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. 6 výzvy)

Metodické usmernenie SAMRS pre projekty rozvojovej spolupráce a hum. 
pomoci SR k prierezovým témam na rok 2023



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

Efektívnosť – 25 bodov

Účinnosť – 25 bodov

Kapacity žiadateľa – 15 bodov

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



Miesto a povinný spôsob predloženia 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 povinný spôsob predloženia žiadosti

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

Príručka dostupná na www.slovakaid.sk

Deadline na registráciu nového žiadateľa – 07.03.2023



Ďalšie informácie
Dokumenty

Často kladené otázky na webe – slovakaid.sk/faq

Webová stránka – www.slovakaid.sk



Ďakujem za pozornosť

Lucia Ihnačáková, MBA
Projektový a finančný manažér
tel: + 421 2 5978 2604 
e-mail: lucia.ihnacakova@slovakaid.sk

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

www.slovakaid.sk
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