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Číslo výzvy: SAMRS/2023/GE/1

Účel dotácie:  Podpora odovzdávania skúsenosti v Gruzínsku

Cieľ: Podpora demokratizačného a reformného procesu odovzdávaním
transformačných skúseností SR v relevantných oblastiach a zároveň podpora
kvality života obyvateľov prostredníctvom intervencií v oblastiach efektívneho
a udržateľného využívania prírodných zdrojov, zmierňovania dopadov zmeny
klímy a dobrej správy vecí verejných.



Zameranie výzvy je v súlade so:

Zameraním dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR na rok 2023

Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na roky 2019-2023

Stratégiou Slovenskej republiky pre rozvojovú spoluprácu 
s Gruzínskom na roky 2021-2023

EU Gender Action Plan III

Európskym konsenzom o rozvoji

Európskou zelenou dohodou

Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj

Zákonom č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a o 
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z. z.
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Finančná alokácia

Indikatívna výška finančných prostriedkov - 600 000 EUR

Max. výška požadovanej dotácie ODA na projekt - 200 000 EUR

Povinné  spolufinancovanie – min. 10% hodnoty žiadanej dotácie   

Preddavkové platby a jedna záverečná refundačná platba 



Oprávnené miesto realizácie je Gruzínsko, okrem regiónov:
• Tbilisi 
• Mtskheta-Mtianeti
• Adjara
• Samtskhe-Javakheti

Výnimku tvoria projektové aktivity, ktoré majú výrazný pozitívny dosah za hranice 
regiónov Tbilisi, Mtskheta-Mtianeti, Adjara a Samtskhe-Javakheti alebo sú zamerané 
na vnútorne vysídlené osoby a komunity nachádzajúce sa v blízkosti 
administratívnej hraničnej línie.

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



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

V prípade predloženia viac ako jednej žiadosti v rámci tejto výzvy, budú
všetky žiadosti predložené 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. 2022
vrátane.



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 31.7.2025 a predloženia ZS a vyúčtovania do 31.8.2025.

Najneskorší možný začiatok realizácie projektu: december 2023



Sektorové priority 

Dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti

Infraštruktúra a udržateľné využívanie prírodných zdrojov 

Source: SOSNA



Dobrá správa vecí verejných a budovanie 
občianskej spoločnosti

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



Oprávnené aktivity

Budovanie transparentnejších, zodpovednejších a účinnejšie fungujúcich inštitúcií štátnej správy 
a samosprávy, s posilnenou účasťou na miestnom a regionálnom rozvoji 

Aktivity zamerané na zvýšenie občianskej angažovanosti vo verejnom živote 

Podpora tvorby a realizácie sociálnej politiky na úrovni štátnej správy alebo samosprávy, so 
zapojením občianskej spoločnosti



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.



Oprávnené aktivity

Vybudovanie/obnova udržateľnej infraštruktúry v oblasti vody, sanitácie, vodného /odpadového 
hospodárstva a udržateľnej energetiky.

Podpora subjektov verejnej správy, samosprávy a občianskej spoločnosti v budovaní a posilnení 
kapacít, zefektívnenia systému vodného  a odpadové hospodárstva i riadenia ochrany životného 
prostredia 

Podpora zeleného cestovného ruchu 

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

Budovanie a podpora udržateľnej infraštruktúry v oblasti lesného hospodárstva



Žiadateľ je povinný vybrať si minimálne jednu z oprávnených aktivít z minimálne jedného 
sektora. Je možné vybrať si viac aktivít, z viacerých sektorov. Žiadateľ si môže v rámci 
oprávnených aktivít zadefinovať viacero pod-aktivít s bližšou špecifikáciou a uviesť ich v texte 
žiadosti o poskytnutie dotácie. Žiadateľ je povinný vybrať si k oprávneným aktivitám z uvedených 
ukazovateľov.



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 do žiadosti o poskytnutie dotácie je bodované (v hodnote max. 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 2023 je dostupné na
PRÍRUČKY PRE ROZVOJOVÉ A HUMANITÁRNE PROJEKTY 2023 – SlovakAid

https://slovakaid.sk/projektova-dokumentacia/prirucky-pre-rozvojove-a-humanitarne-projekty-2023/


Hodnotiace kritériá 

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 max. 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 z partnerov žiadateľa podnikateľský subjekt.



V listinnej podobe:
-> na adresu SAMRS: Pražská 7, 811 04 Bratislava 
-> do elektronickej schránky SAMRS prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy
1. originál vyplnenej žiadosti bez príloh podpísanej štatutárnym zástupcom organizácie žiadateľa, 2. notárom overené splnomocnenie, 3. potvrdenie Inšpektorátu práce

Elektronicky prostredníctvom Grant Management 
systému

Registrácia nového žiadateľa najneskôr do 17.03.2023 do 14:00 hod. 

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.

MIESTO A SPÔSOB PREDLOŽENIA ŽIADOSTI



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:
sabina.buresova@slovakaid.sk, t. č. 02/5978 2608

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

mailto:Sabina.buresova@slovakaid.sk


Ďakujem za pozornosť

www.slovakaid.sk

Sabina Burešová
Projektová a finančná manažérka
tel: +421 2 5978 2608 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú
rozvojovú spoluprácu (SAMRS)
Pražská 7 | 811 04 Bratislava | SR
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