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VÝZVA 2023: Strategické partnerstvo  

- MOLDAVSKÁ REPUBLIKA
Číslo výzvy:  SAMRS/2023/ST/MD/1

Účel dotácie: Strategická podpora dlhodobých rozvojových   

intervencií  v Moldavskej republike 

Cieľ výzvy: Vytvoriť mechanizmus dlhodobej spolupráce a prispieť k
dlhodobo udržateľnému zlepšeniu životných podmienok obyvateľstva a
rozvoju v Moldavskej republike, v oblasti efektívneho a udržateľného
využívania prírodných zdrojov, zmierňovania dopadov zmeny klímy,
podpory tvorby trhového prostredia, inovácií a dobrej správy vecí
verejných.



ZAMERANIE VÝZVY
v súlade so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na 

roky 2019-2023

so Zameraním dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR na rok 2023

so Stratégiou SR pre rozvojovú spoluprácu s Moldavskou republikou    

na roky 2021 – 2023

s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj

s EU Gender Action Plan III

s Európskym konsenzom o rozvoji

s Európskou zelenou dohodou
Zdroj: UN



03.02.
2023

DÁTUM ZVEREJNENIA 
VÝZVY

DÁTUM UZATVORENIA 
VÝZVY

24.03.
2023



OPRÁVNENÉ MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU

Oprávnené miesto realizácie projektu je Moldavská republika, okrem
územia regiónu Podnestersko a samosprávy hlavného mesta Kišiňov, s
výnimkou projektových aktivít, ktoré majú pozitívny dopad za hranice
samosprávy Kišiňova

Zdroj: Geology.com



FINANČNÁ ALOKÁCIA: 
Indikatívna výška finančných prostriedkov na výzvu – 1 000 000 EUR

Finančné prostriedky a podpora budú rozdelené do dvoch fáz:
Na fázu I. je vyčlenených 600 000 EUR
Na fázu II. bude zabezpečené finančné krytie vo výške 400 000 EUR

Povinné  spolufinancovanie – min. 10% hodnoty žiadanej dotácie   
Preddavkové platby a jedna záverečná refundačná platba 

V prípade schválenia žiadosti o poskytnutie dotácie vo výzve   
SAMRS/2023/ST/MD/1, nebude žiadateľovi schválená žiadosť vo výzve 
SAMRS/2023/MD/1!



SEKTOROVÉ PRIORITY

Zdroj: Archív SAMRS



SEKTOR: DOBRÁ SPRÁVA VECÍ VEREJNÝCH 
A BUDOVANIE OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI

Špecifický cieľ: Odovzdávaním reformných skúseností SR podporiť
budovanie stabilnej a demokratickej Moldavskej republiky s
efektívne fungujúcou štátnou správou, samosprávou a silnou
občianskou spoločnosťou.



Príklady oprávnených aktivít a ukazovateľov

Budovanie/posilňovanie kapacít štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy 

- podporené samosprávy, opatrenia proti korupcii; zavádzanie digitalizácie ver. správy, poskytnutý vzdelávací materiál,
vybavenie a výpočtová technika; zvyšovanie efektívnosti, transparentnosti, fungovania právneho štátu a reformy súdnictva

Podpora účasti občianskej spoločnosti na demokratických procesoch 

- zavedené opatrenia, vďaka ktorým ľudia využili služby štátu ku ktorým v minulosti nemali prístup; zavedené
opatrenia v oblasti strategickej komunikácie a spolupráce štátu a občianskej spoločnosti pri čelení dezinformáciám

Podpora slobody prejavu, médií, investigatívnej žurnalistiky a obhajovania ľudských práv

- podporené lokálne médiá mimo hlavného mesta (počet); podporené aktivity na posilňovanie kapacít a odbornosti
nezávislých médií a investigatívnej žurnalistiky (počet); Počet ľudí, ktorí si zlepšili svoje vedomosti a zručnosti v oblasti
nezávislých médií a investigatívnej žurnalistiky;

- zavedené opatrenia alebo metodické usmernenia v oblasti zlepšenia postavenia žien, detí, príslušníkov náboženských a 
etnických menšín;

- podporené mládežnícke iniciatívy (počet)



SEKTOR:  INFRAŠTRUKTÚRA A UDRŽATEĽNÉ 
VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV

Špecifický cieľ: Zlepšiť kvalitu života a zdravia obyvateľov Moldavskej
republiky prostredníctvom efektívneho a udržateľného manažmentu
vodných zdrojov, odpadového hospodárstva, lesného hospodárstva,
ochrany životného prostredia a zmierňovania dopadov zmeny klímy.



Príklady oprávnených aktivít a ukazovateľov

Budovanie a obnova udržateľnej infraštruktúry v oblasti vodného a odpadového hospodárstva

- budovanie/rekonštrukcia stavieb v oblasti vodného hospodárstva; zavedenie opatrení v oblasti zlepšovania prístupu k
pitnej vode (počet); ľudia so zabezpečeným prístupom k pitnej a úžitkovej vode (počet);

- budovanie a rekonštrukcia stavieb v oblasti odpadového hospodárstva; ľudia/samosprávy využívajúci centralizovaný a
separovaný zber odpadu; samosprávy a lokálne inštitúcie, ktoré zaviedli opatrenia na zlepšenie ochrany kvality ovzdušia a
udržateľného odpadového hospodárstva

- zavádzanie opatrení v oblasti energetickej efektívnosti budov

Zmierňovanie dopadov zmeny klímy a zvyšovanie povedomia v oblasti udržateľného využívania zdrojov a ochrany 
životného prostredia

- Vysádzanie stromov; opatrenia v oblasti adaptácie na klimatické zmeny v lesnom hospodárstve; zvyšovanie plochy
chránených území a lesných škôlok; opatrenia v oblasti znižovania pôdnej degradácie a zvyšovania kapacít pôdy na
zadržiavanie vody v krajine; realizácia protipovodňových opatrení

- informačné kampane v oblasti zvyšovania environmentálneho povedomia a ochrany lesov; zlepšovanie vedomostí a
zručností odborníkov v oblasti udržateľného lesného hospodárstva; podpora inštitúcií prostredníctvom materiálno-
technického vybavenia



SEKTOR: PODPORA TVORBY TRHOVÉHO 
PROSTREDIA

Špecifický cieľ: Zlepšiť výkonnosť podnikateľského sektora
prostredníctvom podpory zavádzania inovácií v mikro-, malých a
stredných podnikoch a udržateľnej zamestnanosti.



Príklady oprávnených aktivít a ukazovateľov

Realizácia opatrení na zlepšenie trhového prostredia a podpora tvorby a udržania pracovných miest

- Vytváranie nových pracovných miest; tvorba odborných kurzov a stáží pre absolventov na zlepšenie praktických zručností; 
vytváranie podmienok na zakladanie start-upov, či inovatívnych firiem mladými ľuďmi do 29 rokov. 

Realizácia opatrení na podporu tvorby a zavádzania inovácií  - Vytváranie podmienok pre možnosť 
založenia nových inovatívnych mikro-, malých a stredných podnikov, či start-up inkubátorov/akcelerátorov/inovatívnych 
hubov; podpora zavádzania smart systémov a nových technológií do praxe; podpora cirkulárnej ekonomiky  

Realizácia opatrení a mechanizmov na podporu produktívnej zamestnanosti a dôstojnej práce pre 
všetkých

- vytvorených pracovných miest pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva, vrátane osôb so špeciálnymi zdravotnými 
potrebami



ČASOVÁ OPRÁVNENOSŤ REALIZÁCIE 
PROJEKTU

Minimálna dĺžka realizácie projektu: 50 mesiacov 
Maximálna dĺžka realizácie projektu: 60 mesiacov (zahŕňa  

posledný mesiac na administratívne ukončenie projektu)

Fáza I.: Realizácia projektových aktivít možná najneskôr do 30.9.2025 a predloženie ZS a 
záverečného vyúčtovania do 31.10.2025.
Fáza II.: Realizácia projektových aktivít možná najneskôr do 31.8.2028 a predloženie ZS a 
záverečného vyúčtovania do 30.09.2028.

Začiatok realizácie Fázy I. najneskôr do 2 mesiacov po podpise zmluvy so SAMRS, 
najneskôr však v decembri 2023



Špecifiká výzvy SAMRS/2023/ST/MD/1
Žiadateľ je povinný predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie zahŕňajúcu 
obdobie realizácie projektových aktivít a finančných prostriedkov na 
obe fázy, pričom je dôležité jasne rozčleniť tieto dve fázy:

Žiadateľ predkladá 2 formuláre rozpočtu (príloha č.3)
Príloha 3a.) formulár rozpočtu pre fázu I.
Príloha 3b.) formulár rozpočtu pre fázu II. 

Žiadateľ v prílohe č.6 Harmonogram aktivít projektu vyplní: 
kartu č.1 – Fáza I.
kartu č.2 – Fáza II.



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 – bodované (v hodnote 5 bodov) v rámci hodnotiaceho kritéria 
Relevantnosť 
Metodické usmernenie SAMRS pre projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci SR 
k prierezovým témam na rok 2023 -Metodicke-usmernenie-pre-projekty-rozvojovej-spoluprace-a-
humanitarnej-pomoci-SR-k-prierezovym-temam-na-rok-2023-1.pdf (slovakaid.sk)

https://slovakaid.sk/wp-content/uploads/2023/01/Metodicke-usmernenie-pre-projekty-rozvojovej-spoluprace-a-humanitarnej-pomoci-SR-k-prierezovym-temam-na-rok-2023-1.pdf
https://slovakaid.sk/wp-content/uploads/2023/01/Metodicke-usmernenie-pre-projekty-rozvojovej-spoluprace-a-humanitarnej-pomoci-SR-k-prierezovym-temam-na-rok-2023-1.pdf


HODNOTIACE KRITÉRIÁ

Relevantnosť (35 bodov)

v hodnote 20 bodov sa hodnotí rozsah, v akom je miera prínosu projektu relevantná k cieľom výzvy

v hodnote 5 bodov sa hodnotí koherencia s inými rozvojovými aktivitami v danej krajine

začlenenie prierezových tém sa hodnotí v hodnote 10 bodov (5 za každú z nich)

Efektívnosť (20 bodov)

Účinnosť (20 bodov)

Udržateľnosť (15 bodov)

Kapacity žiadateľa (10 bodov)



MAXIMUM – 100 bodov 

ODPORUČENIE KOMISIOU NA SCHVÁLENIE ŽIADOSTI:
min. 75 bodov
min 50% z hodnotiaceho kritéria relevantnosť 

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.  
Žiadateľ o poskytnutie dotácie, ktorý v rámci bodového hodnotenia 
dosiahol minimálne 75 bodov z celkovej možnej hodnoty 100 bodov, 
bude prizvaný komisiou na zasadnutie komisie s cieľom osobnej 
prezentácie žiadosti.



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

elektronicky: Grant management systém GMS

DÁTUM UZATVORENIA VÝZVY  - 24.3.2023



Každý žiadateľ je oprávnený 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. 2022 vrátane.



UŽITOČNÉ INFORMÁCIE: 

Webstránka SAMRS: https://www.slovakaid.sk/

Často kladené otázky (FAQs): https://slovakaid.sk/faq/

Link na výzvu: 
https://slovakaid.sk/wp-content/uploads/2023/02/SAMRS-2023-
MD-STRAT-FIN_web.pdf

Telefonické/e-mailové a online konzultácie s PFM SAMRS 

https://www.slovakaid.sk/
https://slovakaid.sk/faq/
https://slovakaid.sk/wp-content/uploads/2023/02/SAMRS-2023-MD-STRAT-FIN_web.pdf
https://slovakaid.sk/wp-content/uploads/2023/02/SAMRS-2023-MD-STRAT-FIN_web.pdf


Ďakujem za pozornosť
Mgr. Maroš Kramár
Projektový a finančný manažér
tel: + 421 25978 2615
email: maros.kramar@slovakaid.sk

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

www.slovakaid.sk
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