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Zmeny v zneniach výzvy na rok 2023
▪ Nové opatrenie MZV  o poskytovaní dotácií na rozvojovú spoluprácu z 8.12. 

2022 (platné od 1.1.2023)
▪ Z hľadiska výška dotácie už nedelíme na Investičné a Neinvestičné
▪ Spôsob podávania niektorých príloh:

4.1 Prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie predkladané výlučne do GM
4.2 Prílohy predkladané do GM systému aj v písomnej forme
4.3 Prílohy predkladané výlučne v písomnej forme

▪ Používať aktuálne prílohy na stránke SAMRS k výzvam 2023
▪ Spôsob komunikácie so SAMRS – preferujeme elektronickú zabezpečenú 

schránku
▪ Prosím konzultujte pri príprave žiadostí!!!



Žiadosť a jej prílohy
Príloha č. 1 Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie

Príloha č. 2 Formulár matice logického rámca

Príloha č. 3 Formulár rozpočtu projektu

Príloha č. 4 Technická špecifikácia

Príloha č. 5 Formulár Personálnej Matice

Príloha č. 6 Harmonogram aktivít projektu

Príloha č. 7 Formulár Kategorizácie žiadosti o poskytnutie dotácie z hľadiska 
prierezových tém



1. Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie
K dispozícii už aj v anglickom jazyku, odporúčaný počet znakov

5.1 Stručný opis projektu (max 250 slov): bez špekulatívnych tvrdení ani tvrdení 
o výsledkoch, ktoré v rámci aktivít projektu nie sú monitorované

5.3. Popis východiskovej situácie: 
▪ Východisková situácia, poukázanie na prierezové témy
▪ Problémy cieľovej skupiny projektu
▪ Ako projekt prispeje k ich riešeniu



1. Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie
5.4. Spôsob realizácie aktivít projektu
▪ Popis výsledkov a merateľných ukazovateľov a predovšetkým ako k ich dosahovaniu 

aktivity konkrétne prispievajú
▪ Ako ciele reagujú na potreby jednotlivých skupín – ak je to relevantné
▪ Popis súladu so strategickými dokumentami krajiny – koherencia

5.5. Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu
▪ Ako projekt rieši problém cieľovej skupiny z dlhodobého hľadiska

7. Popis cieľovej skupiny
▪ Netreba opakovať časti zo sekcie 5.3
▪ Treba popísať ich zapojenie do prípravy projektu, aby sme videli že nejde o projekt 

od stola



2. Formulár matice logického rámca



2. Formulár matice logického rámca
Logika intervencie („Theory of change“)
▪ Nižšie úrovne musia prispievať k napĺňaniu vyšších úrovní

Indikátory
▪ Zamerané na výsledok, nie na proces
▪ SMART (špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné, časovo obmedzené)

Zdroje overenia
▪ Navrhnúť len také, ktoré viete dodať



7.Formulár kategorizácie z hľadiska 
prierezových tém

Hodnotí sa na začiatku hodnotiaceho procesu, aby sa vylúčili projekty s 
negatívnym dopadom na jednu z dvoch prierezových tém

Vypĺňa žiadateľ a následne sa overuje súlad s vecný stavom

Nie je súčasťou bodovania hodnotiacou komisiou



7.Formulár kategorizácie z hľadiska 
prierezových tém



7. Formulár kategorizácie z hľadiska 
prierezových tém

Pri rovnosti žien a mužov existujú kategórie projektov:

A: Žiadosť špecificky zameraná na zlepšovanie rovnosti mužov a žien

B: Žiadosť s pozitívnym vplyvom na rovnosť mužov a žien

C: Žiadosť neutrálna z hľadiska vplyvu na rovnosť mužov a žien

D: Žiadosť posilňujúca nerovnosť mužov a žien



1. Popis východiskovej 

situácie:

Je špecificky zameraný na zlepšenie postavenie žien alebo odstránenie nerovnosti mužov a žien v určitej 

oblasti.

3

Obsahuje okrem celkovej analýzy aj popis rozdielnych potrieb mužov a žien, resp. identifikáciu nerovností, 

ktorým čelia.

2

Popisuje potreby celej populácie bez potreby rozdelenia na mužov a ženy. 0

Obsahuje prvky posilňujúce rodovú nerovnosť. -1

2. Zapojenie žien do 

prípravy projektu

Ženy boli prednostne zapojené do analýzy východiskovej situácie a konzultácií o realizácii a plánovaných 

dopadoch projektu.

3

Pri analýze východiskovej situácie, realizácie a plánovaných dopadov bolo zabezpečené, aby boli zahrnuté 

názory/perspektíva žien aj mužov.

2

Pri analýze východiskovej situácie, realizácie a plánovaných dopadov projektu nebol braný špecifický ohľad na 

to, či boli zahrnuté názory/perspektíva žien alebo mužov.

0

Perspektíva/názory žien neboli zahrnuté do procesu analýzy východiskovej situácie alebo konzultácií 

o realizácii a plánovaných dopadoch projektu.

-1

3. Cieľové skupiny 

projektu

Projekt sa špecificky zameriava na posilňovanie postavenia žien (alebo naopak mužov) v oblastiach, v ktorých 

čelia znevýhodneniu pri prístupe k právam alebo zdrojom (financiám, službám a pod.)

3

Zraniteľné skupiny žien, resp. mužov sú identifikované v rámci širšej cieľovej skupiny a zahrnuté do cieľovej 

skupiny projektu.

2

Cieľová skupina je všeobecne popísaná, bez potreby identifikovať znevýhodnené skupiny žien (resp. mužov). 0

Cieľová skupina nezahŕňa ženy. -1



4. Aktivity

Aktivity sú špecificky zamerané na znevýhodnenú cieľovú skupinu žien (alebo mužov) a podporujú odbúravanie 

rodových nerovností.

3

Aktivity sú navrhnuté tak, aby zohľadňovali špecifické problémy a východiskovú situáciu žien. Aktivity takisto 

obsahujú opatrenia zamerané na ženy a odbúravanie rodových nerovností.

2

Aktivity sú navrhnuté pre celú cieľovú skupinu rovnako a nezohľadňujú možné špecifické problémy mužov 

a žien.

0

V rámci aktivít je prítomné posilňovanie rodových predsudkov a stereotypov. Ka

t D

5. Situácia po realizácii 

projektu a udržateľnosť 

projektu

Projektové aktivity sú špecificky zamerané na dlhodobé zlepšenie postavenia žien resp. mužov v oblastiach, 

v ktorých čelia nerovnostiam (napr. rodičovstvo).

3

Projekt prispieva aj k rovnosti mužov a žien resp. odstraňovaniu nerovností, napr. ako výsledok na prvý pohľad 

rodovo neutrálnych aktivít (napr. zásobovanie vodou).

2

Situácia po realizácii projektu nemá žiadny vplyv na (ne)rovnosť mužov a žien. 0

Projekt prispieva k udržiavaniu alebo prehlbovaniu nerovnosti mužov a žien. -1



7. Formulár kategorizácie z hľadiska 
prierezových tém

Pri životnom prostredí (ŽP) a zmene klímy (ZK) existujú kategórie 
projektov:
A: Projekt predstavuje vysoké riziko pre ŽP a ZK

B: Projekt predstavuje nízke alebo mierne riziko pre ŽP a ZK alebo akúkoľvek 
príležitosť pre ŽP a ZK

C: Projekt predstavuje nulové alebo zanedbateľné riziko a nepredstavuje 
žiadnu príležitosť pre ochranu ŽP a aboj proti ZK



7. Formulár kategorizácie z hľadiska 
prierezových tém

Aspekty ŽP a ZK Riziko Áno/Nie Miera rizika 

Vysoká/Nízka

Príležitosť Áno/Nie

Ochrana biodiverzity a udržateľné riadenie prírodných zdrojov

Zdravie a bezpečnosť miestnych komunít

Zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie sa na dôsledky zmeny klímy

Prevencia a kontrola znečisťovania ŽP a efektívne využívanie zdrojov

Riadenie v oblasti ŽP a ZK, vrátane zvýšenia environmentálneho povedomia 

a informovanosti

Tabuľka výpočtu kategorizácie Kategória

V stĺpcoch Riziko a Príležitosť je kombinácia odpovedí „Áno“ a „Nie“ a zároveň 

jedna z odpovedí v stĺpci Miera rizika je uvedená ako „vysoká“

A

V stĺpcoch Riziko a Príležitosť je kombinácia odpovedí „Áno“ a „Nie“ a zároveň 

žiadna z odpovedí v stĺpci Miera rizika nie je uvedená ako „vysoká“

B

Všetky odpovede na otázky v stĺpcoch Riziko a Príležitosť sú „Nie“ C



Hodnotiacie kritériá
Uvedené vo výzve, v časti "5. Hodnotiace kritéria výzvy"

1. Relevantnosť - rozčlenená na 3 pod-kritéria (20 + 5 + 10 bodov)

2. Efektívnosť (20 bodov/25 bodov pri humanitárnej výzve)

3.Účinnosť (20 bodov/25 bodov pri humanitárnej výzve)

4. Udržateľnosť (15 bodov/ nie je pri humanitárnej výzve)

5. Kapacity žiadateľa (10 bodov/55 bodov pri humanitárnej výzve)



1. Relevantnosť (35 b)

1.1 Prínos projektu relevantný k cieľom výzvy strategickými cieľom 

krajiny(20 b)

• Prínos k cieľu uvedenému v úvode každej výzvy, čítajte si aj aktivity

• Prínos k cieľom v strednodobej stratégii Rozvojovej Spolupráce a 

prípadne stratégie pre programovú krajinu (KE, GE, MD)

• V časti 5.4 žiadosti je popis súladu so strategickými dokumentami 

prijímateľskej krajiny, ktoré sú spomenuté vo výzve



1. Relevantnosť (35 b)
1.2 Koherencia s inými rozvojovými aktivitami (5 b)

• Posúdenie popisu synergií s inými aktivitami - žiadateľ ich má opísať v 

časti žiadosti ”5.3. Popis východiskovej situácie”



1. Relevantnosť (35 b)
1.3 Prierezová téma rovnosť žien a mužov (5 b)

Oblasť posudzovania Aspekty hodnotenia

1. Východisková analýza

Východisková analýza je špecificky

zameraná na postavenie žien alebo

rodovú nerovnosť v určitej oblasti

Východisková analýza

obsahuje okrem iného tiež

zohľadnenie rozdielnych potrieb

mužov a žien, resp. identifikáciu

nerovností, ktorým čelia.

Vo východiskovej analýze nie je 

rodová (ne)rovnosť reflektovaná.

Východisková analýza

obsahuje prvky posilňujúce

rodovú nerovnosť (napr. 

predsudky voči ženám)

1 1 0 -1

2. Zapojenie žien/mužov

do prípravy projektu

Ženy/Muži boli prednostne zapojené

do analýzy východiskovej situácie a 

konzultáciách o realizácii a 

plánovaných dopadoch projektu.

Pri analýze východiskovej

situácie, realizácie a 

plánovaných dopadov bolo 

zabezpečené, aby boli zahrnuté

názory/perspektíva žien aj

mužov.

Pri analýze východiskovej

situácie, realizácie a plánovaných

dopadov projektu nebol braný

špecifický ohľad na to, či boli

zahrnuté názory/perspektíva žien

alebo mužov.

Perspektíva/názory

žien/mužov neboli zahrnuté

do procesu analýzy

východiskovej situácie alebo

konzultácií o realizácii a 

plánovaných dopadoch

projektu.

1 1 0 -1

3. Cieľové skupiny

Projekt sa špecificky zameriava na

posilňovanie postavenia žien (alebo

naopak mužov) v oblastiach, 

v ktorých čelia znevýhodneniu pri

prístupe k právam alebo zdrojom

(financiám, službám a pod.)

Zraniteľné skupiny žien resp. 

mužov sú identifikované v rámci

širšej cieľovej skupiny a 

zahrnuté do cieľovej skupiny

projektu

Cieľová skupina je všeobecne

popísaná a nie sú v jej rámci

identifikované znevýhodnené

skupiny žien (resp. mužov)

V cieľovej skupine nie sú

zahrnuté ženy

1 1 0 -1



1. Relevantnosť (35 b)
1.3 Prierezová téma rovnosť žien a mužov (5 b)

Oblasť posudzovania Aspekty hodnotenia

4. Aktivity

Aktivity sú špecificky zamierané na

znevýhodnenú cieľovú skupinu a 

podporujú odbúravanie rodových

nerovností

Aktivity zohľadňujú okrem iného

tiež opatrenia zamerané na

ženy/mužov a odbúravanie

rodových nerovností.

Aktivity nezohľadňujú rodové

hľadisko, prínos k prierezovej

téme je popísaný len formálne

V rámci aktivít sú

identifikovateľné rodové

predsudky a stereotypy

1 1 0 -1

5. Situácia po realizácii

projektu a udržateľnosť

projektu

Projektové aktivity smerujú

k dlhodobému zlepšeniu postavenia

žien resp. mužov v oblastiach, 

v ktorých čelia nerovnostiam (napr. 

rodičovstvo)

Projekt prispieva k rodovej

rovnosti resp. odstraňovaniu

rodovej nerovnosti, napr. ako

výsledok naoko rodovo

neutrálnych aktivít

Situácia po realizácii projektu

nemá žiadny vplyv na rodovú

(ne)rovnosť

Projekt prispieva

k udržiavaniu alebo

prehlbovaniu rodovej

nerovnosti

1 1 0 -1

Súčet bodov



1. Relevantnosť (35 b)
1.3 Prierezová téma životné prostredie (5 b)

Oblasť Posudzovania Aspekt posudzovania obsahuje áno nie

1. Východisková analýza

Východisková analýza obsahuje opis všetkých potenciálnych negatívnych/ pozitívnych dopadov

projektu na príslušné aspekty ŽP a ZK, alebo naopak možné negatívne / pozitívne dopady ŽP / 

ZK na implementáciu a výsledky projektu

1.25 0

2. Cieľové skupiny

Projekt obsahuje identifikáciu prípadných negatívnych / pozitívnych dopadov ZK a ŽP na cieľovú

skupinu projektu ako aj vysvetlenie akým spôsobom projekt prispeje k riešeniu týchto dopadov

a ich príčin.

1.25 0

3. Opatrenia/aktivity

Projekt obsahuje špecifické aktivity alebo opatrenia v rámci hlavných projektových aktivít , ktorých

cieľom je prevencia alebo minimalizácia identifikovaných negatívnych dopadov respektíve také

opatrenia/aktivity, ktorými projekt realizuje príležitosť zlepšiť kvalitu ŽP alebo podporuje boj s KZ.

1.25 0

4. Situácia po realizácii

projektu a udržateľnosť

projektu

V žiadosti je popísané, aký bude mať projekt z dlhodobého hľadiska dopad na ŽP a ZK a tento

dopad bude neutrálny alebo pozitívny.

1.25 0



2. Efektívnosť (20b)
• sú aktivity v projekte nastavené správne tak, aby prispievali k cieľom 

výzvy a projektu?

• Zohľadňovanie rizík, ktoré môžu ovplyvniť dosiahnutie plánovaného 

cieľa



3. Účinnosť (20 b)
• Posudzuje sa hospodárnosť, primeranosť a účelnosť projektových vstupov 

v súvislosti s navrhovanými výstupmi

• Dôležité je pozrieť si či sú vo výzve kapitálové výdavka



4. Udržateľnosť (15 b)
• Posudzuje sa pri rozvojových výzvach

• Posudzuje sa či pozitívne dopady budú pretrvávať aj po skončení projektu



5. Kapacity žiadateľa (10 b)
• Posudzuje sa relevantnosť kapacít žiadateľa k implementácii navrhovaných 

aktivít



Ďakujem za pozornosť

Tomáš Bokor
riaditeľ
tel: + 421 2 5978 2600 
e-mail: tomas.bokor@slovakaid.sk

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

www.slovakaid.sk
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