VÝZVA
NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA ROK 2015

PODPOR A A OC HRANA ĽUDSKÝ CH PRÁ V A SL O BÔD

LP/2015

Bratislava, 19. decembra 2014

Výzva LP/2015

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo“) v zmysle zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona
č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o
organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“) vyhlasuje pod záštitou podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) za účelom podpory,
ochrany a presadzovania ľudských práv a slobôd

VÝZVU
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2015 (ďalej len „žiadosti“) pre
nasledovné účely v zmysle zákona, § 2 písm.:
c) presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd,
d) predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie,
antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
Gestorským útvarom výzvy na úrovni ministerstva je odbor ľudských práv, sekcia právna
a konzulárna.

1. Disponibilný objem zdrojov na danú výzvu
Predpokladaný objem disponibilných zdrojov na účely tejto výzvy na rok 2015 je 769 500
EUR.

2. Minimálna a maximálna výška jednej dotácie a výška minimálneho
povinného spolufinancovania
Minimálna suma požadovanej dotácie je stanovená vo výške 5 000 EUR.
Maximálna suma požadovanej dotácie je stanovená vo výške 50 000 EUR.
Minimálna výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov žiadateľa alebo iných zdrojov
je najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu.

Ak nebude dotácia poskytnutá v požadovanej výške, spolufinancovanie z vlastných
zdrojov alebo iných zdrojov sa môže znížiť úmerne k výške poskytnutej dotácie.
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3. Typy a ciele aktivít projektu
V rámci výzvy budú podporené projekty, ktorých aktivity majú lokálny, regionálny alebo
celoštátny dopad.

Dotáciu zameranú na účely v zmysle § 2 písm. c) zákona možno poskytnúť na:
a) posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd a podporu aktívnej
občianskej spoločnosti,
b) podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti ľudských práv a slobôd,
c) podporu vzdelávania a školenia v oblasti ľudských práv a slobôd,
d) zvyšovanie informovanosti verejnosti v oblasti poznania svojich práv a povinností,
e) poradenskú činnosť, monitorovaciu činnosť a bezplatnú právnu pomoc v oblasti ľudských
práv a slobôd,
f) analytickú, expertnú a edičnú činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd,
g) podporu spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť
v oblasti ľudských práv a slobôd,
h) zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok,
i) výdavky neziskových organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských
práv a slobôd.
Uvedené typy a ciele aktivít je možno realizovať vo vzťahu ku všetkým oblastiam
a kategóriám ľudských práv, k právam všetkých zraniteľných skupín a všetkým dôvodom
diskriminácie.
Dotáciu zameranú na účely v zmysle § 2 písm. d) zákona možno poskytnúť na:
a) podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania,
b) zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín v oblasti
predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie,
antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,
c) podporu kultúrnych aktivít a spoločensko-vedných aktivít,
d) financovanie projektov na základe priorít vlády Slovenskej republiky vo vzťahu
k predchádzaniu všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu
a ostatným prejavom intolerancie,
e) zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Poznámka k účelom výzvy:
Táto výzva nenahrádza špecifické dotačné programy iných rezortov a organizácií (napr.
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva zdravotníctva SR,
Ministerstva vnútra SR, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR, Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, Úradu
splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny atď.), ktoré sú zamerané na podporu
potrieb osôb patriacich k zraniteľným skupinám, resp. podporu sociálnych alebo iných 3
služieb.
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Dotáciu možno žiadať na podporu projektu zameraného na niektorý z uvedených typov
aktivít alebo cieľov. Dotáciu možno žiadať aj na projekt, ktorý v sebe spája viaceré typy
aktivít a cieľov. Projekt však musí byť zasadený do jasného a prehľadného logického rámca,
ktorý je zastrešený jedným hlavným cieľom. Ak zámer žiadateľa obsahuje viacero hlavných
cieľov, odporúčame radšej predložiť viacero osobitných žiadostí.

4. Okruh oprávnených žiadateľov
Oprávnenými žiadateľmi na predkladanie žiadostí na účely tejto výzvy sú v zmysle § 6a ods. 3
zákona:
a) obec,
b) vyšší územný celok,
c) občianske združenie,
d) nadácia,
e) záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,
f) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
g) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,
h) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť1, právnická osoba, ktorá odvodzuje
svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
i) právnická osoba zriadená osobitným predpisom2; takej právnickej osobe nemožno
poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného predpisu poskytnuté
prostriedky z verejného rozpočtu,
j) medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky,
k) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší
územný celok alebo obec; takej organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom
zriaďovateľa,
l) fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, má trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky a dovŕšila vek 18 rokov,
m) fyzická osoba oprávnená na podnikanie s miestom podnikania na území Slovenskej
republiky alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej
republiky.

5. Použitie pridelených prostriedkov

1

Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností v znení
neskorších predpisov.
2
Napríklad zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov, § 5 až 41 zákona č. 131/2002
Z. z. v znení neskorších predpisov.
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Prostriedky dotácie možno použiť počas aktuálneho rozpočtového roka, ktorým je obdobie od
1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Ak budú finančné prostriedky dotácie poskytnuté po 1. 10. 2015,
môžu byť prijímateľom použité do 31. 3. 2016 (okrem osobných výdavkov v zmysle zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov).
Na vyúčtovanie dotácie sa prijímateľovi dotácie poskytne primeraná doba po ukončení
projektu, najviac však 30 dní od ukončenia obdobia oprávnenosti použitia prostriedkov dotácie,
t. j. do 30. 1. 2016. V prípade poskytnutia dotácie po 1. 10. 2015 je konečný termín zaslania
vyúčtovania 10. 4. 2016. V tomto prípade sa nevyžaduje dodatok k zmluve.

6. Konečný termín na predloženie žiadostí
Posledným dňom na predkladanie žiadostí je 20. február 2015.

7. Postup pri predkladaní žiadostí
Žiadosť predkladá žiadateľ písomne spolu so všetkými povinnými prílohami. Žiadosti, ktoré
nebudú obsahovať všetky povinné prílohy v súlade so zákonom, výzvou a ostatnými
usmerneniami, ktoré tvoria prílohy výzvy, nebudú akceptované a predložené na ďalšie
hodnotenie.
Žiadateľ vykoná pred predložením žiadosti jej elektronickú registráciu v informačnom systéme
ministerstva dostupnom na internetovej adrese:

http://dotacie.mzv.sk/2015/
Žiadosť predkladá žiadateľ len na predpísaných formulároch, vygenerovaných informačným
systémom po ukončení elektronickej registrácie. Žiadosti predložené v inej ako predpísanej
forme nebudú akceptované a budú vyradené z ďalšieho hodnotenia.
Popis projektu, štruktúrovaný rozpočet a komentár k štruktúrovanému rozpočtu nesmú
obsahovať údaje, podľa ktorých je možné žiadateľa identifikovať. Tieto časti žiadosti
bude v zmysle zákona posudzovať nezávislá a nestranná komisia na vyhodnocovanie
žiadosti o poskytnutie dotácie podľa Výnosu č. 452/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácie práce, postupe komisie
pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí
o poskytnutie dotácie (ďalej len „komisia“) bez identifikácie žiadateľa.
Vytlačenú, opečiatkovanú a podpísanú žiadosť, ktorá bola registrovaná v elektronickom
systéme, spolu so všetkými povinnými prílohami žiadateľ predkladá v jednom pevne
zviazanom origináli na adresu:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
odbor ľudských práv
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37
Slovenská republika
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Žiadosť zasielaná poštou - rozhodujúci je údaj na poštovej pečiatke, ktorým môže byť
najneskôr dátum uzávierky výzvy, t. j. 20. február 2015.
Žiadosť doručená osobne - rozhodujúci je dátum úradnej pečiatky podateľne ministerstva,
ktorým môže byť najneskôr dátum uzávierky výzvy, t. j. 20. február 2015 (podateľňa
ministerstva prijíma poštu každý pracovný deň od 7:30 do 15:30 hod.).
Žiadosť musí byť doručená v zalepenej a nepoškodenej obálke, ktorá bude zrozumiteľne
a viditeľne označená slovami: „Žiadosť o dotáciu LP/2015 – NEOTVÁRAŤ!“.

Žiadosti zaslané elektronickou poštou alebo faxom nebudú akceptované!
Podrobnejšie informácie o postupe predkladania žiadostí upravuje metodická príručka pre
žiadateľa v prílohe č. 1.
Otázky súvisiace s predmetom výzvy a postupom predkladania žiadostí adresujte počas
pracovnej doby pracovníkom odboru ľudských práv ministerstva na t. č.: 02/5978 3786,
02/5978 3787 alebo e-mailom na: tomas.grunwald@mzv.sk alebo otilia.kallayova@mzv.sk.

8. Spôsob odstraňovania nedostatkov žiadosti
Po uzávierke predkladania žiadostí zamestnanci gestorského útvaru vykonajú administratívnu
kontrolu žiadostí, ktoré boli registrované v rámci elektronického systému a zároveň predložené
aj fyzicky v lehote uvedenej vo výzve. V prípade, ak sa počas administratívnej kontroly zistí, že
žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti uvedené v zákone, výzve a ostatných usmerneniach,
ktoré tvoria prílohy výzvy, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby v lehote do
5 pracovných dní od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov odstránil nedostatky alebo
neúplnú žiadosť doplnil.

Vzhľadom na to, že komunikácia zo strany ministerstva ohľadne odstránenia nedostatkov
v žiadosti bude prebiehať výlučne prostredníctvom e-mailov odoslaných v rámci
elektronického systému, dbajte prosím, na to, aby ste v žiadosti uviedli funkčnú e-mailovú
adresu a zároveň počas obdobia výzvy pravidelne kontrolovali obsah e-mailovej schránky za
účelom dodržania lehôt určených na odstránenie nedostatkov. Lehota na odstránenie
nedostatkov je 5 pracovných dní od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov.

Ak žiadateľ v určenej lehote neúplnú žiadosť nedoplní alebo neodstráni nedostatky, žiadosť
nebude predložená na rokovanie komisie. Na rokovanie komisie nebude predložená ani žiadosť
doručená po lehote uvedenej vo výzve.
Doklady v zmysle článku 3 metodickej príručky (príloha č. 1) nesmú byť staršie ako 3
mesiace k termínu podania žiadosti.
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9. Kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí
Komisia bude vyhodnocovať predložené žiadosti podľa nasledovných kritérií:

HODNOTIACE KRITÉRIUM

ROZPÄTIE
BODOVÉHO
HODNOTENIA

1. Celková účelnosť, komplexnosť a kvalita projektu

0 – 50 b

1.1 Spoločenská významnosť hlavného cieľa projektu (širšieho zámeru)
a čiastkových cieľov projektu vo vzťahu k zameraniu výzvy

0 – 20 b

1.2 Opodstatnenosť výstupov k napĺňaniu hlavného cieľa a čiastkových
cieľov projektu

0 – 10 b

1.3 Vhodnosť zvolených postupov, metód a činností/aktivít na
dosiahnutie hlavného a čiastkových cieľov

0 – 10 b

1.4 Miera predchádzajúcich skúseností s realizáciou projektov
s rovnakým alebo podobným cieľom

0 – 10 b

2. Cieľové skupiny a dosah na verejnosť

0 – 20 b

2.1 Jasnosť a relevantnosť určenia cieľovej skupiny/cieľových skupín

0 – 10 b

2.2 Miera aktívneho zapojenia cieľovej skupiny/cieľových skupín do
realizácie projektu, pozitívny dopad na cieľovú skupinu

0 – 10 b

3. Realizácia projektu, udržateľnosť a publicita

0 – 20 b

3.1 Udržateľnosť aktivít projektu v období po skončení projektu

0 – 15 b

3.2 Publicita projektu

0–5b

4. Rozpočet a efektívnosť

0 – 10 b

4.1 Primeranosť, reálnosť, nevyhnutnosť výdavkov a efektívnosť
výdavkov vo vzťahu k stanoveným cieľom

0 –10 b

POČET ZÍSKANÝCH BODOV CELKOM

0 – 100 b

Komisia bude posudzovať žiadosti bez identifikácie žiadateľa formou bodového hodnotenia
a následného spoločného posúdenia ich obsahu a kvality.
Postup komisie pri vyhodnocovaní žiadostí predložených v rámci tejto výzvy upravuje výnos
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 452/2012 Z. z.,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce,
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postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a kritériá pre
vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie (príloha č. 5).

10. Orientačné termíny výzvy (predbežný harmonogram)
V nasledujúcej tabuľke je uvedený predbežný orientačný harmonogram postupu v rámci výzvy:
2014/2015
Zverejnená
výzva

Dec Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec

x x x

Administratívna
kontrola
Hodnotenie
žiadostí
Uzatvorenie
zmluvy
s úspešnými
žiadateľmi

x

x
x

x
x x x

11. Zloženie komisie
Žiadosti, ktoré splnia všetky náležitosti v zmysle zákona, výzvy a jej príloh vyhodnocuje
odborná komisia, ktorej členov vymenúva minister na návrh vedúceho služobného úradu
ministerstva a ktorá môže byť zložená zo zástupcov kancelárie ministra, kancelárie štátneho
tajomníka ministerstva, kancelárie vedúceho služobného úradu ministerstva, iných
zamestnancov ministerstva a odborníkov z oblasti súvisiacej s účelom, na ktorý má byť dotácia
poskytnutá.

12. Prílohy
Metodická príručka pre žiadateľa;
Usmernenie k oprávnenosti výdavkov;
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie;
Zákon č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí
Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej
pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov;
5. Výnos Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
č. 452/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zložení komisie, rozhodovaní
komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie
dotácie a kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie.
1.
2.
3.
4.

............................................................
Mi rosl av L ajčá k , v.r.
minister
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