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Možnosti zapojenia sa do programov
SlovakAid

• Program rozvojových intervencií → Afganistan, Keňa,
Moldavsko, Západný Balkán, Východné partnerstvo, Ukrajina,
Južný Sudán a Rozvojové vzdelávanie

• Program podnikateľských partnerstiev

Oprávnení žiadatelia
• právnické osoby založené podľa právneho poriadku Slovenskej republiky
podľa osobitného predpisu a súčasne
• oprávnené vykonávať činnosti uvádzané v projektovom dokumente
a súčasne
• aktívne vykonávajú činnosti súvisiace s predmetom podnikania alebo
s poskytovaním všeobecne prospešných služieb a s realizáciou projektov
v sektore navrhovanej intervencie, ktoré preukážu referenciami a súčasne
• majú vysporiadané vzťahy so štátnym rozpočtom SR a súčasne
• majú vysporiadané finančné vzťahy so Slovenskou agentúrou pre
medzinárodnú rozvojovú spoluprácu a súčasne
• predložili doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok na
poskytnutie dotácie (uvedené v časti 8. Zoznam povinných príloh k žiadosti
o dotáciu).

Sektorové priority
• energetika - výroba a distribúcia energie, podpora udržateľných zdrojov
energie, energetická efektívnosť
• infraštruktúra - budovanie dopravnej, logistickej a komunikačnej
infraštruktúry
• voda a sanitácia - zásobovanie, úprava a rozvody pitnej vody, riadenie
odpadového hospodárstva, hydrogeológia
• životné prostredie - ekologické technológie, ochrana pred prírodnými
katastrofami
• pôdohospodárstvo – lesné hospodárstvo, manažment poľnohospodárskej
výroby, zvyšovanie výnosnosti produkcie, budovanie zavlažovacích systémov,
potravinová bezpečnosť, modernizácia poľnohospodárskeho sektora
• budovanie sociálnej infraštruktúry - vzdelávacie a zdravotnícke inštitúcie

Teritoriálne priority
• Programové krajiny: Afganistan, Keňa, Moldavsko
• Projektové krajiny: Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina,
Gruzínsko, Kosovo, Ukrajina, Južný Sudán
• Výzva je otvorená aj pre žiadosti o dotácie na aktivity v iných
rozvojových krajinách podľa definície OECD/DAC. Takéto aktivity
však budú podporené len v prípade, že nebude predložený
dostatočný počet kvalitných žiadostí na programové a projektové
krajiny a že ich realizácia prispeje k napĺňaniu rozvojových cieľov

Oprávnené intervencie
• identifikácia a vyhľadávanie partnerských subjektov na realizáciu
projektov v rozvojových krajinách
• vypracovanie podnikateľského plánu alebo zámeru, trhovej
a marketingovej analýzy a pod.
• náklady súvisiace s prezentáciou alebo certifikáciou výrobkov
• semináre, workshopy, prezentácie, okrúhle stoly
• iniciovanie spolupráce s miestnymi partnermi a verejnými
inštitúciami

Kritériá a podmienky projektových návrhov
• Súčasť projektu - opatrenia, kt prispejú k zlepšeniu miestneho sociálneho
alebo podnikateľského prostredia, k podpore zamestnanosti a k zvýšeniu
kvalifikácie miestnych zamestnancov, zvýšeniu konkurencieschopnosti,
dostupnosti základných tovarov a služieb pre miestne obyvateľstvo a pod.
• Výsledok projektu : transfer a využívanie nových technológií, ochrana
životného prostredia, zníženie energetickej náročnosti, zvýšenie potravinovej
bezpečnosti, ekologickejšia prevádzka a podpora sociálne znevýhodnených
skupín obyvateľstva a pod..
• Inovatívny a udržateľný podnikateľský zámer → aktivity udržateľné aj po
skončení projektu, napr. formou dlhodobej investície či obchodného vzťahu
v rozvojovej krajine, podnikateľský zámer umožní generovať v budúcnosti
zisk, ktorý zaručí dlhodobé samofinancovanie aktivít.
• Projekt reaguje na potreby cieľovej krajiny a komunity a je v súlade
s aktivitami ostatných donorov pôsobiacich v danej oblasti

Financovanie
• Program podnikateľských partnerstiev: Maximálna výška dotácie
= 50 000 eur (celková alokácia 250 000 eur)
• Povinnosť spolufinancovania → min. 20% z výšky dotácie
• Program rozvojových intervencií → v závislosti od teritória (KE –
max 250 000 eur, Ukrajina max 100 000 eur), povinné 20%
spolufinancovanie

Príklady projektov schválených v roku 2016
• „Skúmanie využitia riešenia Aquaholder pre poľnohospodársku
produkciu v podmienkach Afganistanu s cieľom znižovania
spotreby vody“ (Afganistan)

• „Bezodpadové spracovanie nebezpečných biologických odpadov
na produkty vhodné pre intenzívne ekologické
poľnohospodárstvo“ (Moldavsko, Ukrajina)

FAQ
• Koľko žiadostí je možné podať?
• Je nevyhnutné mať lokálneho partnera?
• Ako dlho môže náš projekt trvať?
• Môže na jednom projekte spolupracovať viacero slovenských
partnerov?
• Kedy je deadline na podanie žiadostí o dotáciu?
• Ako v praxi prebieha samotné financovanie?
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