PROGRAM PODNIKATEĽSKÝCH
PARTNERSTIEV
Názov výzvy:

Dotácia na projekty rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky

Kód výzvy:

SAMRS/2019/PPP/2

Termín vyhlásenia:

01.08.2019

Termín vyhlásenia:

06.09.2019

Výška dotácie ODA:

Minimálna výška dotácie ODA nie je stanovená.
Maximálna výška dotácie ODA je 10 000 EUR.

Časová oprávnenosť
Max. dĺžka na realizáciu aktivít projektu vo fáze Príprava: maximálne 6 mesiacov
realizácie projektu:
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 70 000,00 EUR.

Financovanie projektu
Platby poskytnuté podnikateľským subjektom majú charakter refundácie. Záverečná platba bude uhradená po schválení
vyúčtovania dotácie a záverečnej správy o implementácii projektu.

Oprávnenosť žiadateľa
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:
Podnik v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, t. j. akýkoľvek subjekt, ktorý vykonáva
hospodársku činnosť bez ohľadu na právny status a spôsob financovania. Hospodárskou činnosťou je každá činnosť,
ktorá spočíva v ponuke tovaru a/alebo služieb na trhu.
Žiadateľom môže byť podnik, ktorý spĺňa všetky náležitosti definície malého a stredného podniku (ďalej „MSP“) alebo
mikro podnik, ktorý bude realizovať oprávnený projekt, pričom oprávneným príjemcom môže byť:
−
−

nový a začínajúci podnik – t.j. podnik, ktorý ku dňu podania žiadosti o dotáciu podniká kratšie ako 3 roky
(vrátane start-up a spin-off podnikov)
existujúci podnik - t.j. podnik, ktorý ku dňu podania žiadosti o dotáciu podniká minimálne 3 roky

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu
Sektorové priority a špecifické ciele vychádzajú zo Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019
až 2023.
Prioritným cieľom Programu podnikateľských partnerstiev (ďalej len „Program“) je zapojenie súkromného sektora do
napĺňania cieľov rozvojovej pomoci SR a rozvoj súkromného sektora v rozvojových krajinách.
Program sa zameriava na všetky krajiny v zmysle zoznamu príjemcov rozvojovej pomoci OECD/DAC .
Program nie je sektorovo obmedzený, ale predmetom projektu nemôžu byť sektory, ktoré sú vylúčené z pôsobnosti
nariadením EK č. 1407/201 , nakoľko SAMRS poskytuje súkromnému sektoru dotácie de minimis.
FÁZA PRÍPRAVA:
Vytvorenie Podnikateľského plánu alebo Štúdie uskutočniteľnosti.

Oprávnené aktivity

Ukazovatele

Analytická činnosť, zbieranie dát a informácií, odborné
posudky potrebné na vytvorenie podnikateľského plánu
alebo štúdie uskutočniteľnosti

Počet vytvorených analýz

Testovanie
postupov

Počet uskutočnených testovaní

nových

pracovných

a

technologických

Počet vypracovaných odborných posudkov

Vycestovanie na miesto realizácie

Počet uskutočnených vycestovaní

Semináre, workshopy, prezentácie, okrúhle stoly;

Počet účastníkov na uskutočnených
prezentáciách a okrúhlych stoloch

workshopoch,

Počet individuálnych
pracovnými partnermi

potenciálnymi

Iniciovanie spolupráce
verejnými inštitúciami

s

miestnymi

partnermi

a

stretnutí

s

Program prispieva k zlepšeniu miestneho sociálneho alebo podnikateľského prostredia, k podpore zamestnanosti a k
zvýšeniu kvalifikácie miestnych zamestnancov, zvýšeniu konkurencieschopnosti, ako aj k zvýšeniu dostupnosti
základných tovarov a služieb pre miestne obyvateľstvo. Výsledky projektov by sa mali zameriavať na transfer a využívanie
nových technológií, ochranu životného prostredia, zníženie energetickej náročnosti, zvýšenie potravinovej bezpečnosti,
ekologickejšiu prevádzku a podporu sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva a pod. Zameranie intervencie má
dosiahnuť pozitívny dopad na čo najširšiu skupinu koncových prijímateľov.
Projekty by mali zároveň reagovať na potreby cieľovej krajiny a byť v súlade s aktivitami ostatných donorov pôsobiacich
v danej oblasti.
Projektové návrhy musia priamo prispievať k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja (Agenda 2030) a budú
posudzované aj z hľadiska ich zamerania na podporu národných aktérov v kontexte dosiahnutia rodovej rovnosti, na
zlepšenie začlenenia rodového hľadiska do politík a programov partnerských krajín.
Osobitný dôraz bude kladený na uplatňovanie princípov dobrej správy vecí verejných, ochrany životného prostredia a
boja proti zmene klímy, ochrany ľudských práv a ľudskej dôstojnosti.
Priorizované budú projekty, ktoré preukážu potenciál mobilizácie finančných zdrojov súkromného sektora.
V rámci Programu nie sú podporované aktivity, ktoré sú zamerané výlučne na export tovarov.
Program podlieha pravidlám štátnej pomoci de minimis v súlade so Zákonom z 10. novembra 2015 o úprave niektorých
vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)
a Nariadením komisie EÚ č.1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de
minimis.
Získaním dotácie Prijímateľ nesmie prekročiť maximálny limit pre minimálnu štátnu pomoc, čo predstavuje 200 000
EUR pre jeden subjekt na dobu troch fiškálnych rokov.
Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023 definuje dve prierezové témy, ktorých integrácia
v rámci projektov je vysoko žiaduca. Prvá téma sa viaže na SDG č. 13 a zameriava sa na životné prostredie a zmenu
klímy; druhá téma sa viaže na SDG č. 5 a zameriava sa na rovnosť príležitostí.
Ukazovatele
Počet zavedených opatrení v oblasti ochrany životného prostredia
Počet zavedených opatrení v oblasti rovnosti príležitostí

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Podmienka splnenia hodnotiacich kritérií pre výber projektov
V rámci tejto podmienky sa posudzuje splnenie hodnotiacich kritérií, ktoré sú zverejnené na webovom sídle SAMRS.
Komisia MZVEZ SR pri vyhodnocovaní žiadostí vo fáze Príprava postupuje podľa týchto kritérií:

1.
2.

Relevantnosť (60 bodov)
Kapacity žiadateľa (40 bodov)

Maximálny počet bodov, ktorý môže udeliť člen komisie žiadosti, je 100 bodov (súčet hodnotení všetkých kritérií).
Každá žiadosť o poskytnutie dotácie, aby bola komisiou odporučená na schválenie, musí dosiahnuť min. 75 bodov z
celkovej možnej hodnoty 100 bodov.
V prípade, že SAMRS nebude mať voľné finančné prostriedky na všetky žiadosti o dotáciu, ktorým bol pridelený rovnaký
počet bodov, bude sa brať do úvahy hodnotiace kritérium „Relevantnosť“ a na schválenie bude odporučená žiadosť s
vyšším, resp., najvyšším bodovým hodnotením uvedeného kritéria.
Žiadosť o dotáciu môže byť financovaná, ak získa minimálne 75 zo 100 bodov a súčasne minimálne 50% bodov za každé
hodnotiace kritérium.
Podrobnosti o zložení a činnosti komisie na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvojovú spoluprácu SR
upravuje opatrenie č. 600.237/2016-ORPO a štatút komisie MZVEZ SR.
Žiadosť o poskytnutie dotácie schvaľuje minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. O schválení alebo
neschválení žiadosti o dotáciu budú žiadatelia informovaní bezodkladne na stránke www.slovakaid.sk . Na poskytnutie
dotácie nie je právny nárok.
Spôsob podania ŽoNFP
Žiadateľ predkladá žiadosť prostredníctvom:
Grant management systému (elektronicky)
V listinnej podobe alebo do elektronickej schránky SAMRS prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy,
podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym
certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou.
Prílohy žiadosti žiadateľ predkladá prostredníctvom:
Grant management systému (elektronicky)
V listinnej podobe alebo do elektronickej schránky SAMRS
Nový žiadateľ pred predložením písomnej žiadosti o dotáciu vykoná elektronickú registráciu žiadateľa (pozn. žiadateľ
sa registruje v GM len raz. Ak sa už registroval v minulosti, opätovná registrácia nie je možná.) a elektronickú
registráciu žiadosti o dotáciu v informačnom systéme GM agentúry. Vzhľadom k tomu, že registrácia žiadateľa sa
potvrdzuje manuálne, je možné registrovať nového žiadateľa najneskôr do 5. 9. 2019 do 14:00 hod. Príručka pre
žiadateľa na prácu s GM SAMRS je dostupná na: http://www.slovakaid.sk/sk/grant-manazment/grantmanagement.
Informačný systém GM SAMRS je dostupný na: http://62.152.229.251/GrantManagement/external/
Žiadosť o dotáciu spolu s povinnými prílohami predkladá žiadateľ na adresu SAMRS:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7, 811 04 Bratislava
Žiadosť a jej prílohy je možné doručiť na vyššie uvedenú adresu SAMRS jedným z nasledovných spôsobov:
−
−

osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 14:00 hod.,
doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti
kuriérom

Žiadateľ je povinný predložiť žiadosť riadne, včas a vo forme určenej SAMRS. Pri predkladaní žiadosti a
povinných príloh je žiadateľ povinný použiť formuláre zverejnené v rámci výzvy.
V prípade, ak bude žiadosť podpisovať splnomocnená osoba na základe splnomocnenia štatutárneho zástupcu
žiadateľa, je potrebné spolu so žiadosťou doložiť Splnomocnenie na podpis žiadosti.
V prípade, ak žiadateľ nepredloží žiadosť riadne, včas a v určenej forme, SAMRS zastaví posudzovanie žiadosti.

