Často kladené otázky
DOBROVOĽNÍCKE PROJEKTY
1. Ktoré subjekty sú oprávnené podať žiadosť o dobrovoľnícky projekt?
Všetky mimovládne organizácie a akademické inštitúcie sú oprávnenými žiadateľmi v zmysle Výzvy.
2. Akým spôsobom sa podáva žiadosť o dotáciu?
Žiadateľ zasiela žiadosť o dotáciu spolu s povinnými prílohami: v listinnej podobe na adresu SAMRS
alebo do elektronickej schránky SAMRS prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy,
podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom, s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou
elektronickou pečaťou alebo podáva žiadosť spolu s povinnými prílohami osobne na sekretariát
SAMRS do 14.00 hod. posledného dňa výzvy. 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. Predloženie povinných príloh v tlačenej forme ku žiadosti o dotáciu vyplýva
z § 8a Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
3. Môže jeden žiadateľ podať žiadosť o dotáciu na dobrovoľnícke/expertné vyslania viacerých
dobrovoľníkov/expertov?
Pre vyslanie jedného dobrovoľníka/experta žiadateľ o dotáciu podáva iba jednu projektovú žiadosť
vrátane jednej sady všetkých povinných príloh ku žiadosti. V prípade, ak žiadateľ žiada o poskytnutie
dotácie na dobrovoľnícke/expertné vyslania viacerých dobrovoľníkov/expertov a/alebo vo viacerých
krajinách, je potrebné vyplniť samostatný formulár projektového dokumentu zvlášť pre každý
dobrovoľnícky/expertný projekt.
4. Ako postupovať v prípade nepodpísania žiadosti o dotáciu štatutárnym zástupcom inštitúcie?
V prípade, ak bude žiadosť podpisovať splnomocnená osoba na základe splnomocnenia štatutárneho
zástupcu žiadateľa, je potrebné spolu so žiadosťou doložiť úradne overené Splnomocnenie na podpis
žiadosti.
5. Aká je oprávnená dĺžka realizácie dobrovoľníckeho projektu?
Doba realizácie dobrovoľníckeho pobytu je od 3 do 12 mesiacov. V prípade expertného pobytu nie je
doba realizácie projektu pevne stanovená.
6. Kto sa môže zúčastniť dobrovoľníckeho projektu?
Minimálne požiadavky pre výber dobrovoľníka alebo experta definované SAMRS je dovŕšený vek 18
rokov, v čase podpisu zmluvy a ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Žiadateľ má však
možnosť stanoviť si ďalšie vlastné požiadavky na výber dobrovoľníka/experta. Výber je v plnej odbornej
kompetencií a zodpovednosti žiadateľa. Pri výbere dobrovoľníka a stanovení vlastných požiadaviek
žiadateľom odporúčame vhodné zváženie situácie v krajine vyslania, napr. bezpečnosť a zdravotné
podmienky.
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7. Naša organizácia by rada vyslala dobrovoľníka na projekt do Nepálu. Bude náš projekt
podporený?
Základom je mať napísaný kvalitný projekt, ktorý berie do úvahy ciele stanovené v strategických
dokumentoch, ktorými sa riadi ODA SR. V rámci tieto výzvy by sa mali žiadosti o poskytnutie dotácie
sústrediť prevažne na krajiny teritoriálneho zamerania ODA SR, aby sa dosiahla efektivita
a koherentnosť poskytovanej pomoci. Za účelom rozšírenia kapacít slovenských subjektov a zvýšenia
flexibility ODA SR je možné podporiť aj projekty realizované v iných krajinách.
8. Čo by mala obsahovať zmluva medzi našou organizáciou a našim dobrovoľníkom?
Na úvod je potrebné vymedziť zmluvné strany s kontaktnými údajmi. Následne je potrebné vymedziť
predmet zmluvy, úprava samotného vzťahu medzi dobrovoľníkom a organizáciou. Ďalej je žiaduce
časovo vymedziť, kedy prebehne príprava dobrovoľníkov, samotný pobyt a ponávratové aktivity;
rovnako aj organizáciu/združenie, s ktorou bude dobrovoľník v danej krajine spolupracovať. Zmluvy
obyčajne obsahujú ďalšie dve časti, v ktorých sú vymedzené povinnosti vysielajúcej organizácie. Vzor
zmluvy je zverejnený na stránke www.slovakaid.sk.
9. Aký je rozdiel medzi dobrovoľníckym projektom a vyslaním experta?
Hlavný rozdiel predstavuje odborná spôsobilosť a kompetencie experta, ktoré dokáže do projektu
priniesť. Pri expertovi je stanovená požiadavka, že musí mať aspoň 3 roky profesionálnej praxe, čo sa
odzrkadlí na pridanej hodnote, ktorú projekt získa prostredníctvom vstupov experta. Pri vyslaní
experta je navyše určený vyšší limit na mesačné náklady na mesiac pobytu vo výške 1600 EUR. Dĺžka
pobytu vyslaného experta je obvykle 2 týždne.
10. Aká je maximálna výška dotácie na vyslanie dobrovoľníka?
Maximálna výška dotácie na vyslanie dobrovoľníka je 1200 EUR.
11. Aká je maximálna výška dotácie na vyslanie experta?
Maximálna výška dotácie na vyslanie experta je 1600 EUR.
12. Ako je možné zistiť, či dotácia na projekt bola subjektu schválená a kedy je možné začať
realizovať projekt?
Hodnotiaca komisia odporúča ministrovi schváliť zoznam žiadostí. Po odporúčaní komisie ministrovi je
rozhodnutím ministra schválený a neschválený zoznam žiadostí. SAMRS na svojom webovom portáli
zverejňuje zoznam schválených a neschválených žiadostí o dotáciu. Manažéri SAMRS zároveň
písomnou formou oznámia žiadateľovi formálne vyradenie, schválenie, resp. neschválenie jeho
žiadosti o dotáciu. Rozhodnutím ministra je SAMRS oprávnená uzatvárať zmluvy o poskytnutí dotácie
so schválenými prijímateľmi.
13. Čo musí dobrovoľník/expert pred vyslaním absolvovať?
Dobrovoľník musí pred vyslaním absolvovať povinné jednodňové školenie, ktoré organizuje SAMRS.
Účasť na tomto školení je bezplatná. Toto školenie poskytne dobrovoľníkovi/expertovi potrebné
informácie o zásadách bezpečnosti v rozvojových krajinách, zásadách zdravotnej starostlivosti
a hygieny alebo aj interkultúrnej komunikácie. Dobrovoľník/expert je zároveň povinný absolvovať
vyšetrenie na jednej z troch kliník exotických chorôb vymedzených v Usmernení k príprave zmluvy
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medzi SAMRS a vysielajúcou organizáciou, k zmluvným podmienkam a oprávnenosti výdavkov v rámci
programu MZVaEZ SR na vysielanie dobrovoľníkov/expertov do rozvojových krajín v rámci rozvojovej
pomoci SR a absolvovať odporúčané očkovania podľa krajiny vyslania.
14. Akým spôsobom sú vyplácané platby pri dobrovoľníckych projektoch?
Podľa zmluvy o poskytnutí dotácie finančné platby sú prijímateľovi vyplatené nasledovne:
Prvá časť dotácie vo výške 80% je vyplatená na bankový účet do 30 pracovných dní odo dňa
predloženia písomnej žiadosti prijímateľom. Prijímateľ je povinný predložiť žiadosť najskôr 30 dní pred
začiatkom realizácie schváleného projektu. Druhá záverečná časť dotácie do výšky max. 20% zo
schválenej dotácie je vyplatená prijímateľovi po predložení a schválení vyúčtovania dotácie a
záverečnej správy z realizácie projektu do 30 pracovných dní odo dňa predloženia písomnej žiadosti
prijímateľom.
15. Ako postupovať v prípade zmeny bankového účtu?
Zmenu bankového účtu je prijímateľ povinný oznámiť v písomnej forme SAMRS.
16. Je možné ukončiť zo strana prijímateľa projekt predčasne?
Jedinou možnosťou ako ukončiť projekt vyslania dobrovoľníka/experta je zo závažných a objektívnych
dôvodov. SAMRS musí byť o tejto skutočnosti písomne informovaná včas a na základe žiadosti
o predčasnom ukončení projektu zo strany prijímateľa dotácie. V kompetencii SAMRS je posúdenie
závažnosti týchto dôvodov.
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