Výzva číslo II. SKR 2016
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Účel

Podpora zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia a činností pri záchrane
života, zdravia, majetku a životného prostredia subjektov pôsobiacich pri záchrane
života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného
záchranného systému podľa § 2 písm. b) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Vyhlasovateľ

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dátum
vyhlásenia

30. mája 2016

Termín
uzávierky

14. júla 2016

Adresa na
predkladanie
žiadostí

Ministerstvo vnútra SR
Sekcia krízového riadenia, Drieňová 22
826 04 Bratislava

Legislatívny
rámec

Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Oprávnení
žiadatelia

Žiadosť o dotáciu si môžu podať subjekty uvedené v § 3 zákona č. 526/2010 Z. z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
v znení zákona č. 287/2012 Z. z.

Oprávnené
aktivity

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na projekty zamerané na podporu zlepšenia
materiálno-technického zabezpečenia a činnosti pri záchrane života, zdravia,
majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému
podľa osobitných predpisov (napr. zákon NRSR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2002 Z. z.
o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov, zákon č.
460/2007 Z. z o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného
kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej
záchrannej službe v znení neskorších predpisov).

Trvanie
projektu

rok 2016

Základný cieľ
projektu

Podpora zlepšenia materiálno technického zabezpečenia a činnosti pri záchrane
života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku civilnej ochrany
obyvateľstva, integrovaného záchranného systému, podpora jednotiek civilnej
ochrany a pomocných orgánov verejnej správy pôsobiacich v humanitárnej oblasti.
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Ukazovateľ

Zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia a činnosti pri záchrane života,
zdravia, majetku a životného prostredia.

Kritéria
výberu
a poradie ich
dôležitosti

 priorita projektu (vysoká – podpora vytvárania a rozvoja jednotiek CO pre
potrebu územia v pôsobnosti okresného úradu, stredná – podpora pomocných
orgánov verejnej správy pôsobiacich v humanitárnej oblasti, záchrana
v horskom teréne a pod zemou, nízka – iné oprávnené aktivity)
váha kritéria:

0 – 40 bodov

 reálnosť dosiahnutia cieľov predloženého projektu, ich udržateľnosť a
trvalosť
váha kritéria:

0 – 25 bodov

 spolupráca s orgánmi štátnej správy a základnými záchrannými zložkami
integrovaného záchranného systému
váha kritéria:

0 – 15 bodov

 prínos projektu (zameranie, charakter projektu a komplexnosť jednotlivých
popisov aktivít projektu)
váha kritéria:

0 – 5 bodov

 efektívnosť
a opodstatnenosť
použitia
predpokladaných na realizáciu projektu
váha kritéria:

finančných

prostriedkov

0 – 5 bodov

 inovatívnosť
váha kritéria:

0 – 5 bodov

 aktivity a dosiahnuté výsledky oprávneného žiadateľa v oblasti poskytovania
pomoci pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia
váha kritéria:

0 – 5 bodov

Personálna
matica

K žiadosti je potrebné predložiť personálnu maticu k projektu.
Personálnou maticou sa rozumie súbor informácií o odborných, riadiacich a
administratívnych kapacitách projektu, ktorý obsahuje najmä údaje ako meno a
priezvisko
osoby,
aktivitu,
na
ktorej
sa
bude
podieľať
a predpokladaný rozsah práce v hodinách. Zároveň obsahuje pracovnú pozíciu
osoby v projekte a činnosti, ktoré bude v rámci projektu realizovať. Jej prílohou
ako aj jej zmien je životopis osôb uvedených v personálnej matici – všetkých
odborných
pracovníkov
a
zamestnanca
zodpovedného
za realizáciu projektu.

Náležitosti
žiadosti

▪ podľa § 6 zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z.,
▪ podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Disponibilný
objem
zdrojov
Minimálna
výška dotácie

100 000,- eur

10 000.- eur

Maximálna
výška dotácie

50 000.- eur

Kontakt na
Ministerstve
vnútra SR

Ing. Mária Demikátová, PhD.: 02/48593261, e-mail: maria.demikatova@minv.sk

Prílohy

Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR
v elektronickej forme sa nachádza v dokumentoch na stiahnutie na webovom sídle
MV SR na adrese www.minv.sk/Hospodárenie a financie/Dotácie.

Ing. Daniela Nemogová, tel.: 02/48593256, e-mail: daniela.nemogova@minv.sk

Rozpočet výdavkov financovaných z dotácie, ktorý tvorí prílohu k žiadosti
o poskytnutie dotácie v elektronickej forme sa nachádza v dokumentoch na
stiahnutie na webovom sídle MV SR na adrese www.minv.sk/Hospodárenie
a financie/Dotácie.
Poznámka

Žiadosť o poskytnutie dotácie musí byť doručená na hore uvedenú adresu na
predkladanie žiadosti. Spisový obal v zalepenej obálke je potrebné označiť
„DOTÁCIE – NEOTVÁRAŤ, VÝZVA číslo II. SKR 2016“.

Doplňujúce
informácie
pre
žiadateľov
o poskytnutie
dotácie
v roku 2016

Žiadosti sa zasielajú na adresu uverejnenú na webovom sídle ministerstva do
45 dní odo dňa zverejnenia výzvy. Pri podaní žiadosti poštou v deň ukončenia
výzvy je tento deň dňom prijatia žiadosti. Akceptovaným dokladom je obláka
s dátumom podania.
Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá s povinnými prílohami
a náležitosťami podľa platných predpisov na základe výzvy vyhlásenej
Ministerstvom vnútra SR v jednom origináli, resp. úradne overenej kópii.
Žiadosť s náležitosťami a povinnými prílohami musí byť zviazaný
v hrebeňovej, alebo pevnej väzbe, všetky strany musia byť očíslované
žiadateľom, ich zoznam uvedený na samostatnom kontrolnom liste povinných
príloh. Za hrebeňovú väzbu sa nebudú považovať šanóny (zakladače)
s euroobalmi alebo inou väzbou, tak aby nebolo možné vkladať, alebo vyberať
jednotlivé časti dokumentácie. Žiadosti zaslané len elektronickou poštou alebo
faxom v stanovenom termíne nebudú akceptované. Obálky doručené po konečnom
termíne na predkladanie žiadostí, ktorý je uvedený vo výzve nebudú akceptované.
Poskytovateľ uzná dodatočné predloženie dokladov preukazujúcich splnenie
podmienok na poskytnutie dotácie podľa §8a ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, ak mu budú doručené do 10 kalendárnych dní od termínu
uzatvorenia výzvy, pričom k danému postupu nebude žiadateľ osobitne vyzývaný.
Poskytovateľ môže požiadať o vyjadrenie žiadateľa k zdrojom spolufinancovania a
celkovému rozpočtu projektu, ktoré sa predkladajú v žiadosti o poskytnutie dotácie.
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Za doklady ktorými sa preukazuje splnenie podmienok na poskytnutie dotácie sa
považujú doklady vyžadované zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ale aj doklady vyžadované zákonom č. 526/2010 Z. z. o
poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov .
Formálne nedostatky, ktoré je možné odstrániť a nemenia podstatu žiadosti
môže odstrániť ministerstvo bez konzultácie so žiadateľom. Vyhlasovateľ je
oprávnený bez konzultácie so žiadateľom:
- doplniť čiastočne chýbajúce identifikačné údaje žiadateľa, ak je z ostatných
priložených dokumentov nespochybniteľné o akého žiadateľa ide;
- zaokrúhliť finančné údaje v centoch na celé eurá;
- upraviť výšku finančných údajov uvádzaných v tis. eurách na eurách;
- opraviť matematické chyby a doplniť chýbajúce súčty na základe čísiel
uvedených v rozpočte výdavkov financovaných z dotácie.
Dôležité upozornenie!
K žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné vypracovať rozpočet
výdavkov financovaných z dotácie, ktorý je súčasťou tejto výzvy. Suma
výdavkov označená ako kategória uvedená v rozpočte výdavkov
financovaných z dotácie je záväzná. Rozpočet výdavkov, na ktoré sa požaduje
dotácie je nutné doplniť o vecnú špecifikáciu. Dotáciu nemožno použiť na
výdavky nezahrnuté do rozpočtu pri dodržaní podmienok stanovených
v platných predpisoch a v zmluve o poskytnutí dotácie.
Ak je žiadateľ platcom DPH, ktorý si môže uplatniť odpočítanie DPH, za
oprávnený výdavok sa bude považovať iba výdavok na úhradu bez DPH.
Pre posúdenie charakteru výdavku je základným rámcom ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (Úplné znenie Metodického usmernenia
Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.
decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
v znení jeho dodatkov), zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Ďalšie
informácie

Kontrolný list príloh a náležitostí žiadosti o poskytnutie dotácie je vypracovaný
z dôvodu verifikácie predkladaných príloh a náležitostí žiadateľom ako metodická
príručka.
Zloženie komisie, ktorá je výberovým a hodnotiacim orgánom upravuje § 5 zákona
č. 526/2010 Z. z. v znení zákona č. 287/2012 Z.

Vzor zmluvy

Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie, vrátane prílohy rozpočtu výdavkov
financovaných z dotácie, ako aj ďalšie vzorové tlačivá k vyhodnoteniu dotácie, sa
nachádzajú v dokumentoch na stiahnutie na webovom sídle MV SR na adrese
www.minv.sk/Hospodárenie a financie/Dotácie.
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