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1. ÚVOD
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) ako Zodpovedný orgán Fondu
pre azyl, migráciu a integráciu (ďalej len „AMIF“) v súlade s čl. 24 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú všeobecné
ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v
oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a
krízového riadenia, v súlade s čl. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1042/2014 z 25.
júla 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 514/2014, pokiaľ ide o určenie zodpovedných
orgánov a ich riadiace a kontrolné zodpovednosti a postavenie a povinnosti orgánov auditu, a
schváleným systémom riadenia a kontroly fondov pre oblasť vnútorných záležitostí v
Slovenskej republike vyhlasuje otvorenú výzvu na predkladanie žiadosti o grant
č. SK 2019 AMIF SC1.1.
V rámci tejto výzvy môže žiadateľ o grant (ďalej len „žiadateľ“) predkladať žiadosti o grant z
prostriedkov AMIF a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) v súlade so
špecifickým cieľom 1 - národným cieľom 1 Národného programu AMIF. Žiadosť o grant,
ktorej aktivity nebudú v súlade s uvedenými cieľmi a dokumentmi, resp. bude zameraná na
iné cieľové skupiny ako je uvedené vo výzve, nemôže byť podporená.
Zodpovedný orgán si vyhradzuje právo na zrušenie výzvy alebo jej časti.

2. DÔVODY VYHLÁSENIA OBMEDZENEJ VÝZVY
N/A

3. CIELE VÝZVY
Všeobecným cieľom AMIF je prispievať k účinnému riadeniu migračných tokov a k
vykonávaniu, posilňovaniu a rozvoju spoločnej politiky v oblasti azylu, doplnkovej
ochrany a dočasnej ochrany a spoločnej prisťahovaleckej politiky pri plnom
rešpektovaní práv a zásad zakotvených v Charte základných práv Európskej únie.
V súlade so všeobecným cieľom fondu je výzva zameraná na projekty v oblasti azylu, ktoré
dopĺňajú činnosti a úsilie vynakladané MV SR v tejto oblasti a pomáhajú realizovať priority
Migračnej politiky Slovenskej republiky SR s výhľadom do roku 2020.
Špecifický cieľ 1:

Azyl

Národný cieľ 1:

Prijímanie/Azyl

Priorita 1:

Služby poskytované v azylovom procese so špecifickou pozornosťou

venovanou potrebám zraniteľných skupín

4. OPRÁVNENÉ AKTIVITY
Cieľom opatrení financovaných v rámci národného cieľa 1 Prijímanie/Azyl AMIF je
zabezpečiť kvalitný azylový systém, ktorý reaguje na aktuálne požiadavky v oblasti azylu v
SR. Financovanie je osobitne cielené na zabezpečenie špecifických služieb pre cieľovú
skupinu. Hlavnou výzvou na národnej úrovni je zabezpečiť kvalitné služby v súlade so
štandardami EÚ, berúc do úvahy individuálne potreby žiadateľov o udelenie azylu, špecificky
zraniteľné skupiny.
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Priorita 1 je zameraná na poskytnutie služieb žiadateľom o udelenie azylu evidovaným
v azylových zariadeniach MV SR.
Poskytovaná pomoc zohľadňuje individuálne potreby žiadateľov o udelenie azylu, ktoré
vyplývajú z ich právneho postavenia, psychického a fyzického stavu, ako aj adaptácie na nové
prostredie. Špecifická pozornosť je venovaná potrebám zraniteľných skupín osôb, ako
napríklad osoba so zdravotným postihnutím, obete obchodovania s ľuďmi, tehotné ženy,
slobodný rodič s maloletým dieťaťom, traumatizované osoby, týrané osoby, obete násilia,
psychicky choré osoby, starí ľudia a pod a tomu je potrebné prispôsobiť rozsah odborného
personálneho zabezpečenia projektu.
Úspešný žiadateľ o grant je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, u ktorých sa
predpokladá kontakt s maloletými osobami cieľovej skupiny, boli preverení v zmysle
odporúčaní Lanzarotského výboru.1
Typy podporovaných aktivít:
 Aktivita 1: Psychologické poradenstvo a terapeutické techniky
 Aktivita 2: Sociálne poradenstvo a supervízia
 Aktivita 3: Voľno-časové aktivity
 Aktivita 4: Zabezpečenie prístupu ku vzdelaniu
 Aktivita 5: Právne zastupovanie v azylovom konaní
 Aktivita 6: Doplnková zdravotná starostlivosť pre zraniteľnú skupinu osôb
 Aktivita 7: Doplnková materiálna pomoc
 Aktivita 8: Pomoc s prekonávaním jazykovej bariéry
Podrobný rozsah aktivít sa odporúča konzultovať s riaditeľom migračného úradu MV SR
najmä z dôvodu špecifických podmienok v jednotlivých azylových zariadeniach MV SR.
Aktivita 1 Psychologické poradenstvo a terapeutické techniky je ťažiskovou aktivitou
projektu. Zameriava sa na monitoring psychického stavu príslušníkov cieľovej skupiny,
prevenciu, psychologické poradenstvo a intervenciu. Je potrebné, aby služby psychológa boli
zabezpečené prostredníctvom plného pracovného úväzku. Psychológ by mal formulovať
odporúčania pre kolegov na ďalšiu prácu so žiadateľom o udelenie azylu. Psychológ pri svojej
práci úzko spolupracuje s táborovým lekárom. V prípade potreby je pre konkrétneho žiadateľa
zabezpečená aj psychoterapia.
Terapeutické techniky majú formu arte-, muziko-, ergo- workshopov s terapeutickým
potenciálom a relaxačných cvičení, pričom tieto sú realizované kvalifikovanými expertmi
v danej oblasti.
Aktivita 2 Sociálne poradenstvo a supervízia je zameraná najmä na poradenstvo a kultúrnu
mediáciu prostredníctvom nasledovných aktivít:
- osobné zoznámenie sa s každým novo prichádzajúcim žiadateľom o udelenie azylu,
vysvetlenie možností projektu,
- individuálne konzultácie zamerané na riešenie osobnej situácie žiadateľov o azyl,
problémov počas pobytu v azylovom zariadení,
Odporúčanie R18 Osobitnej správy týkajúcej sa ochrany migrujúcich detí a detských žiadateľov o azyl pred
sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním.
1
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- skríning situácie klienta a jeho anamnéza,
- poskytovanie informácií o kultúrnych reáliách, spôsobe života v Slovenskej republike,
aj formou praktických ukážok vytipovaných oblastí z reálneho života v SR,
- vedenie kazuistík o žiadateľoch o udelenie azylu,
- rozvoj kontaktov s inými inštitúciami a organizáciami podľa potreby v prospech
žiadateľa, ako napríklad v prípade podozrenia z týrania, zanedbávania a zneužívania
blízkej osoby,
- riešenie krízových situácií v spolupráci s pracovníkmi Migračného úradu MV SR,
- v odôvodnených prípadoch sprevádzanie žiadateľov o udelenie azylu počas návštevy
rôznych inštitúcií (nemocnice a pod.),
- odborná supervízia ako hlavný nástroj psychohygieny odborných pracovníkov
v azylovom zariadení.
Aktivita 3 Voľno-časové aktivity pokrýva napr. športové aktivity, kurzy varenia, kurzy
polytechnických zručností a pod. vrátane zakúpenia materiálu súvisiaceho s realizáciou
voľno-časovej aktivity.
Aktivita 4 Zabezpečenie prístupu ku vzdelaniu zahŕňa najmä zabezpečenie povinnej
školskej dochádzky pre maloletých (vrátane potrebného vzdelávania pred nástupom do
školy), kurzy slovenského jazyka ako cudzieho jazyka vrátane slovenských reálií ako súčasť
prípravy na integráciu. Výučba slovenského jazyka má byť realizovaná minimálne v rozsahu
6 vyučovacích hodín týždenne na žiadateľa o udelenie azylu. Aktivita okrem iného pokrýva aj
napr. zabezpečenie cestovného v prípade dochádzania do školy a mimo školských aktivít
(vzhľadom k veku dieťaťa aj cestovného pre sprievod).
Aktivita 5 Právne zastupovanie v azylovom konaní zahŕňa zastupovanie žiadateľa
o udelenie azylu na základe písomného plnomocenstva v prvostupňovom konaní a v konaní
pred súdom, ako aj podanie správnej žaloby a kasačnej sťažnosti.
Aktivita 6 Doplnková zdravotná starostlivosť pre zraniteľnú skupinu osôb je
poskytovaná nad rámec zdravotnej starostlivosti podľa §22 č. 480/2002 Z. z. zákona o azyle
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doplnková zdravotná
starostlivosť zahŕňa nákup voľne predajných liekov, výživových doplnkov a zdravotníckych
pomôcok, avšak len na základe predchádzajúceho písomného odporúčania lekára azylového
zariadenia.
Aktivita 7 Doplnková materiálna pomoc predstavuje materiálnu pomoc pre cieľovú
skupinu, ktorá je nevyhnutným doplnkom voči základnej materiálnej starostlivosti
poskytnutej zariadením, ktorá zodpovedá štandardom nákladov osôb v hmotnej núdzi.
Materiálnou pomocou sa ďalej rozumie napríklad:
- hygienické prostriedky podľa potrieb cieľovej skupiny,
- v odôvodnených prípadoch nákup oblečenia a obuvi pre cieľovú skupinu, cenovo
a kvalitatívne primeraného potrebám žiadateľov o udelenie azylu,
- materiálna pomoc do pôrodnice pre matku a dieťa;
- materiálna pomoc potrebná pre novorodenca,
- asistenčné príspevky pre cieľovú skupinu,
- vybavenie miestnosti pre poskytovanie terapeutických techník.
Aktivita 8 Pomoc s prekonávaním jazykovej bariéry
V prípade potreby zabezpečenie prekladov a tlmočenia v azylových zariadeniach formou
fyzickej prítomnosti tlmočníkov alebo prostredníctvom konferenčného hovoru.
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Žiadateľ môže do projektu zahrnúť ako podpornú činnosť na zabezpečenie hlavných aktivít aj
iné nevyhnutné činnosti. Charakteristika oprávnených výdavkov spojených s realizáciou
aktivít je uvedená v Príručke pre žiadateľa o grant (príloha č. 2) a Pravidlách
oprávnenosti (príloha č. 3).
Vyššie uvedené služby sú doplnkovou pomocou k štandardu v oblasti azylu, ktorý
zabezpečuje Slovenská republika. Žiadateľ v záujme naplnenia cieľov Národného programu
AMIF a výzvy môže zabezpečiť aktivity odborným personálom na plný alebo čiastočný
úväzok, resp. pracovníkmi na dohody, pričom je potrebné brať do úvahy potreby konkrétneho
azylového zariadenia MV SR a cieľovej skupiny.

5. CIEĽOVÁ SKUPINA
Cieľovou skupinou výzvy sú žiadatelia o udelenie azylu evidovaní v azylových zariadeniach
MV SR.

6. INDIKÁTORY
Žiadateľ o grant je povinný sledovať indikátory stanovené v tejto výzve. Tie sú stanovené
v súlade s Národným programom AMIF.
Indikátor
1.
1.1
1.2
1.3
2.

Merná jednotka

Počet osôb cieľovej skupiny, ktorým bola poskytnutá pomoc
Počet osôb cieľovej skupiny využívajúcich informácie a
pomoc počas konaní o azyle (okrem právnej pomoci)
Počet osôb cieľovej skupiny využívajúcich právnu pomoc a
zastupovanie
Počet zraniteľných osôb využívajúcich špecifickú pomoc
Počet mesiacov, počas ktorých bola cieľovej skupine
poskytovaná pomoc

osoba
osoba
osoba
osoba
mesiac

7. FINANČNÉ VYMEDZENIE
Celková finančná alokácia určená na granty v rámci tejto výzvy (t.j. grant z AMIF a štátneho
rozpočtu SR) je 1 190 000,00 EUR.
Žiadateľ nesmie na ten istý projekt, tie isté oprávnené výdavky projektu, na ktoré je
priznaný grant z AMIF, prijať grant zo žiadneho iného zdroja.
Suma grantu predstavuje 75% prostriedkov EÚ (AMIF) a 25% zo zdrojov štátneho rozpočtu
SR. Grant pridelený úspešnému žiadateľovi o grant na základe tejto výzvy je poskytnutý
z verejných prostriedkov v súlade s §2 písm. a) a s § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Celkový finančný plán výzvy SK 2019 AMIF SC1.1.:
Priorita

Aktivity

Príspevok EÚ

Štátny rozpočet

Spolu

1

1-8

892 500,00 €

297 500,00 €

1 190 000,00 €

892 500,00 €

297 500,00 €

1 190 000,00 €

SPOLU
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8. OPRÁVNENÉ OBDOBIE REALIZÁCIE PROJEKTU
Požadovaný začiatok realizácie projektu je 01. 01. 2020.
Požadovaný koniec realizácie projektu je 31. 12. 2021.

9. OPRÁVNENÉ MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU
Oprávneným miestom realizácie aktivít projektu je územie SR.

10.POČET ŽIADOSTÍ O GRANT A GRANTOV NA ŽIADATEĽA
V rámci výzvy môže jeden žiadateľ predložiť len jednu žiadosť o grant, ktorá musí
komplexne pokrývať realizáciu všetkých oprávnených aktivít pre celú oprávnenú cieľovú
skupinu na celom oprávnenom území podľa častí 4., 5. a 9. výzvy.

11.OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA
Žiadateľom môže byť:
















orgán štátnej správy, ústrednej aj špecializovanej územnej štátnej správy (zákon
č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy 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) a iné, štátne rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené ústrednými
orgánmi štátnej správy alebo iné právnické osoby zriadené osobitným zákonom;
samosprávny kraj, obec, mesto a nimi zriadená rozpočtová alebo príspevková
organizácia (zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a iné);
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (zákon č. 213/1997
Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení
neskorších predpisov);
občianske združenie (zákon č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších
predpisov);
záujmové združenie právnických osôb (zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov);
nadácia (zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v
znení neskorších predpisov);
medzinárodná organizácia pôsobiaca na území SR (zákon č. 116/1985 Zb. o
podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v ČSSR v znení
neskorších predpisov),
Slovenský Červený kríž (zákon č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a o
zmene a doplnení niektorých zákonov);
vzdelávacia inštitúcia, vedecko-výskumná organizácia (vzdelávacie inštitúcie podľa
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a iné neziskové organizácie).
registrovaná cirkev, účelové zariadenie cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktoré
odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti (zákon
7
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č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských
spoločností v znení neskorších predpisov).
Fyzická osoba nie je oprávneným žiadateľom.
Žiadateľ, ktorý sa chce zapojiť do výzvy a získať grant musí spĺňať nasledovné
podmienky oprávnenosti:





žiadateľ musí byť registrovaný na území SR;
žiadateľ musí vykonávať svoju činnosť na území SR najmenej dva roky ku dňu
vyhlásenia výzvy (ak relevantné), s výnimkou partnerov, ktorí musia mať sídlo a
registráciu v niektorom členskom štáte Európskej únie;
predmet/cieľ činnosti žiadateľa musí byť v súlade so zameraním výzvy;

 žiadateľ má resp. zabezpečí v prípade potreby finančné zdroje na kontinuálne
financovanie projektu nad rámec poskytnutých preddavkových platieb vo výške 5%
z požadovanej sumy grantu;
 žiadateľ je ekonomicky aktívny počas predchádzajúceho minimálne jedného
kalendárneho roka ku dňu vyhlásenia výzvy;
 žiadateľ je priamo zodpovedný za prípravu a realizáciu navrhovaného projektu, t.j.
nevystupovať iba ako sprostredkovateľ;
 žiadateľ nie je dlžníkom na daniach u miestne príslušného správcu dane v SR ;
 žiadateľ nie je dlžníkom poistného na zdravotnom poistení v žiadnej poisťovni
poskytujúcej verejné zdravotné poistenie v SR ;
 žiadateľ nie je dlžníkom na sociálnom poistení;
 žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani osoba
splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o žiadosť o grant neboli právoplatne
odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov
EÚ, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia,
zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin machinácií pri
verejnom obstarávaní a verejnej dražbe;
 žiadateľ nie je ku dňu predloženia žiadosti o grant v súdnom konaní; v konkurze, resp.
nebolo začaté konkurzné konanie alebo vyrovnávacie konanie, nebol voči nemu
podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie
konkurzu pre nedostatok majetku alebo nie je v likvidácii; nemá pozastavené aktivity
alebo sa nenachádza v podobnej situácii vyplývajúcej z príslušných platných právnych
predpisov;
 žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch ku dňu predloženia žiadosti
o grant zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005
Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov;
 žiadateľ sa nedopustil konania, ktorým v minulosti podstatným spôsobom porušil
povinnosti pri čerpaní prostriedkov z fondov pre oblasť vnútorných záležitostí, fondov
všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov alebo štátneho
rozpočtu a Zodpovedný orgán z tohto dôvodu odstúpil od grantovej zmluvy;
 žiadateľ neporušil inú zmluvu súvisiacu s verejným obstarávaním alebo s iným
grantom, financovanými z rozpočtu EÚ alebo iných verejných zdrojov SR;
 žiadateľ má vysporiadané finančné záväzky voči štátnemu rozpočtu a Zodpovednému
orgánu;
 žiadateľ nezačal vykonávať aktivity, na ktoré žiada grant;
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žiadateľ na oprávnené výdavky uvedené v projekte nežiada o inú pomoc a ani na tieto
výdavky v minulosti nezískal nenávratnú finančnú pomoc zo zdrojov EÚ ani
z národných zdrojov.

Žiadateľ nemôže získať grant, ak v čase výzvy a hodnotiaceho procesu :




je v konflikte záujmov podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov
a ostatných záväzných dokumentov;
skreslí informácie, ktoré požaduje zodpovedný orgán ako podmienku pre účasť na
výzve, prípadne ak takéto informácie nepredloží;
sa pokúsil/pokúsi získať dôverné informácie alebo ovplyvniť hodnotiteľov, prípadne
zodpovedný orgán počas hodnotiaceho procesu či už v tejto výzve alebo
predchádzajúcich výzvach.

V prípade, ak žiadateľ neuvedie pravdivé údaje v žiadosti o grant, grantová zmluva
nebude podpísaná alebo dôjde k odstúpeniu od grantovej zmluvy bezprostredne po tom,
ako bude táto skutočnosť zistená.

Konflikt záujmov
Konflikt záujmov je situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov
zainteresovaných osôb je alebo by mohol byť narušený alebo ohrozený záujem na
nestrannom a objektívnom výkone úloh, ktoré súvisia s prípravou a vyhlásením výziev na
predkladanie žiadostí o grant, hodnotením a schvaľovaním predložených žiadostí, realizáciou
a kontrolou realizácie projektov z Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí. Za osobné alebo
iné obdobné dôvody sa považujú rodinné alebo citové dôvody, dôvody politickej alebo
národnej príslušnosti, ekonomického záujmu alebo akéhokoľvek iného priameho alebo
nepriameho osobného záujmu žiadateľa o grant z AMIF voči Zodpovednému orgánu.
Žiadateľ, ani žiaden z partnerov nesmie byť v konflikte záujmov.
Pravidlá zákazu konfliktu záujmov pre dotknuté oblasti a zainteresované osoby sú uvedené
na webovej stránke Zodpovedného orgánu http://www.minv.sk/?fondy-pre-oblastvnutornych-zalezitosti-2014-2020.
Predbežná informácia pre žiadateľov v zmysle čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euratom)
č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov
Komisia používa interný informačný nástroj /systém včasného varovania - Early Warning
System (EWS)/, aby s cieľom chrániť finančné záujmy EÚ, označila riziká zistené v súvislosti
s prijímateľmi v rámci centralizovane riadených zmlúv a grantov.
Okrem toho Európska komisia spravuje centrálnu databázu vylúčených subjektov /Central
Exclusion Database (CED)/, v ktorej eviduje všetky subjekty, ktoré môžu byť vyňaté z účasti
na akejkoľvek pomoci poskytovanej z rozpočtu EÚ ako aj z procesov verejného obstarávania,
prostredníctvom ktorého sú prideľované finančné prostriedky EÚ v súlade s Nariadením o
rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahuje na všeobecný rozpočet Európskej únie. CED je
prístupná všetkým inštitúciám, ktoré sú oprávnené prideľovať finančné prostriedky EÚ.
Žiadatelia o grant, sú týmto informovaní, že v prípade, ak sa ocitnú v niektorej zo situácíi
uvedených v:


Rozhodnutí Komisie zo 16. decembra 2008 o systéme včasného varovania (EWS) na
použitie povoľujúcimi úradníkmi Komisie a výkonnými agentúrami (Ú.v. EÚ, L 344,
20.12.2008, s. 125), alebo
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Nariadení Komisie z 17.12.2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov - CED (Ú.
v. EÚ OJ L 344, 20.12.2008, s. 12),

ich údaje2 môžu byť registrované v EWS a CED účtovníkom Európskej komisie, a môžu byť
oznámené osobám a inštitúciám, ktoré sú uvedené vo vyššie uvedenom rozhodnutí a
nariadení, v súvislosti s ďalším poskytnutím alebo realizáciou pomoci alebo podpory z fondov
EÚ, poskytnutím príspevku z fondov EÚ a priamej pomoci z rozpočtu EÚ.
EWS a CED sú spravované účtovníkom Európskej komisie, u ktorého si právnické osoby a
fyzické osoby môžu uplatniť svoje práva vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na
spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe
takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001).

12.OPRÁVNENÍ PARTNERI
Žiadatelia môžu predkladať žiadosti o grant v spolupráci s partnerom/mi. Na
partnera/partnerov sa vzťahujú rovnaké podmienky ako na žiadateľa. Partnerom môže
byť len organizácia uvedená medzi oprávnenými žiadateľmi.
Charakteristika partnerstva je uvedená v Príručke pre žiadateľa o grant.

13.MECHANIZMUS POSKYTOVANIA GRANTU
13.1.

Spôsob, miesto a čas predloženia žiadosti o grant

Žiadosti o grant je možné predkladať priebežne, v období odo dňa vyhlásenia výzvy
do termínu ukončenia predkladania žiadostí o grant.
Žiadosť o grant sa predkladá v jednom origináli a v elektronickej verzii. Originál žiadosti
o grant a povinné prílohy musia byť zviazané v hrebeňovej alebo tepelnej väzbe a všetky
strany projektu musia byť očíslované rukou žiadateľa. Rukou písané žiadosti (s výnimkou
číslovania strán) a žiadosti predložené v rýchloviazačoch alebo papierových obaloch nebudú
akceptované. Žiadosť o grant musí byť potvrdená originálnym podpisom štatutárneho
zástupcu žiadateľa. Podpísaním žiadosti žiadateľ akceptuje podmienky výzvy a súčasne
potvrdzuje správnosť údajov.
Žiadosť musí byť predložená na formulári žiadosti o grant, ktorý je prílohou tejto výzvy a je
dostupný na internetovej stránke http://www.minv.sk/?vyzva-na-predkladanie-ziadosti-ogrant spolu s povinnými prílohami. Žiadosť o grant sa predkladá v slovenskom jazyku,
rozpočet projektu je potrebné uvádzať v EUR.
Podrobné informácie o spôsobe vypracovania žiadosti o grant s povinnými prílohami sú
uvedené v Príručke pre žiadateľa o grant, ktorá je prílohou tejto výzvy.

2

Obchodné meno/názov právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, právna forma právnickej osoby a
IČO, ak bolo pridelené, meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu právnickej
osoby alebo osoby, ktoré sú oprávnené ich zastupovať, prijímať v ich mene rozhodnutia alebo ich kontrolovať,
ktorý bol odsúdený za jeden z trestných činov korupcie uvedených v treťom diele ôsmej hlavy osobitnej časti
Trestného zákona, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin
legalizácie príjmu z trestnej činnosti a trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny
alebo akékoľvek iné protiprávne konanie, ktoré poškodzuje finančné záujmy Únie)
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Žiadosť o grant musí byť doručená v zalepenej obálke (resp. podobnom uzavretom
nepriehľadnom obale) na adresu Zodpovedného orgánu:
Ministerstvo vnútra SR
Sekcia európskych programov
Odbor zahraničnej pomoci
Pribinova 2
812 72 Bratislava
Žiadateľ označí zalepenú obálku/spisový obal nasledovne:








„PROJEKT AMIF – NEOTVÁRAŤ“
označenie referenčného čísla výzvy SK 2019 AMIF SC1.1
číslo špecifického cieľa
číslo národného cieľa
názov projektu
názov žiadateľa
adresa žiadateľa.

Žiadateľ podáva žiadosť osobne alebo poštou. V prípade doručenia poštou alebo kuriérom
rozhoduje dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky, ktorý musí byť ČITATEĽNÝ.
Pri doručení kuriérom, je potrebné, aby žiadateľ zabezpečil (resp. overil) prítomnosť
a čitateľnosť pečiatky potvrdzujúcej dátum podania zásielky. V prípade osobného
doručenia môže žiadateľ doručiť žiadosť priamo na odbor zahraničnej pomoci SEP MV
SR (pri vstupe do budovy je potrebné volať klapku 44 452).
Žiadosti poslané inak ako je uvedené vyššie (napr. faxom alebo elektronickou poštou) alebo
doručené na iné adresy nebudú akceptované a budú vylúčené z procesu hodnotenia.
Termín uzávierky na podanie žiadosti o grant je 02. 07. 2019 (do 14:00 hod. v prípade
osobného doručenia). Žiadosti doručené po termíne ukončenia predkladania žiadostí o grant
nebudú zaradené do hodnotiaceho procesu.
Termín vyhlásenia výzvy:

03. 05. 2019
02. 07. 2019 (do 14:00 hod. - platí v
prípade osobného doručenia)

Termín ukončenia predkladania žiadostí:

Pokiaľ v procese vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadosti o grant dôjde k podstatnej
zmene podmienok, bude táto zmena zverejnená na internetovej stránke
http://www.minv.sk/?vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-grant.

13.2.

Potvrdenie o prijatí žiadosti

V prípade osobného doručenia žiadosti príslušný zamestnanec Zodpovedného orgánu
zaeviduje žiadosť a vystaví žiadateľovi potvrdenie o registrácií žiadosti a doplní kód projektu.
V prípade žiadosti doručenej poštou príslušný zamestnanec Zodpovedného orgánu zaeviduje
žiadosť (eviduje sa dátum pečiatky podacej pošty) a vystaví žiadateľovi potvrdenie
o registrácii žiadosti s doplneným kódom projektu, ktoré zašle do 3 pracovných dní
odo dňa registrácie žiadosti žiadateľovi.

13.3.

Postup pri hodnotení žiadosti o grant

Postup pri hodnotení a schvaľovaní žiadostí o grant, ako aj zoznam hodnotiacich kritérií,
na základe ktorých sa budú hodnotiť predložené žiadosti o grant je popísaný v Príručke pre
žiadateľa o grant.
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Predbežný termín oznámenia výsledkov hodnotiaceho procesu je 30. 09. 2019.
Pred schválením žiadosti o grant a podpisom grantovej zmluvy neexistuje právny nárok
na poskytnutie grantu. Rozhodovanie o udelení grantu nie je správnym konaním a
nevzťahujú sa naň ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny
poriadok) v znení neskorších predpisov, ani postupom verejného obstarávania podľa
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Grant je poskytovaný na základe grantovej zmluvy, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 4 tejto
výzvy. Žiadateľ je povinný oboznámiť sa vopred s postupmi a povinnosťami vyplývajúcimi
z grantovej zmluvy.

13.4.

Financovanie schválenej žiadosti o grant

Financovanie projektov na základe tejto výzvy sa uskutočňuje prostredníctvom
preddavkových platieb. Nakoľko je poskytovanie platieb naviazané na postupy prijímateľa
a Zodpovedného orgánu pri kontrole žiadostí o platbu, žiadateľ musí mať k dispozícii
dostatočné vlastné zdroje na zabezpečenie plynulej realizácie projektu.

14. POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ
Otázky týkajúce sa výzvy možno získať:
telefonicky na číslach: 02/509 44 632
02/509 44 205
v čase od 09:00 hod. do 15:00 hod.
Písomné otázky možno zaslať:
faxom na číslo:
02/509 44 009
e-mailom na adresy:
katarina.maliarikova@minv.sk
stefan.sido@minv.sk
Otázku treba zreteľne označiť odkazom na konkrétnu výzvu na predkladanie žiadosti o grant.
Otázky možno zasielať najneskôr do 18. 06. 2019 do 15:00 hod. Odpovede na písomne
položené otázky budú zaslané najneskôr na ďalší pracovný deň po dni jej doručenia
zodpovednému orgánu.
Najčastejšie otázky spolu s odpoveďami budú publikované na http://www.minv.sk/?faq-1
v sekcii FAQ (Frequently Asked Questions).
Za záväzné odpovede, na ktoré sa môže žiadateľ odvolávať sú považované len písomné
odpovede. Odpovede poskytnuté telefonicky ústnou formou, pokiaľ neboli spracované
do písomnej podoby, nemožno považovať za záväzné a žiadateľ sa na ne nemôže odvolávať.
Upozorňujeme žiadateľov, aby až do uzávierky na predkladanie projektov sledovali
internetovú stránku Ministerstva vnútra SR, kde budú zverejňované aktuálne
informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.
V prípade, že žiadateľ predloží žiadosť po uverejnení aktuálnych informácií, musí predložená
žiadosť zohľadňovať tieto informácie, ak žiadateľ predloží žiadosť pred uverejnením
aktuálnych informácií, bude žiadateľ požiadaný zodpovedným orgánom o ich doplnenie.
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Zodpovedný orgán ani ostatné inštitúcie zainteresované do hodnotiaceho procesu sa nesmú
vyjadrovať ku kvalite žiadostí o grant v etape spracovávania žiadostí o grant a hodnotiaceho
procesu. Zároveň žiadateľov upozorňujeme, že v čase hodnotiaceho procesu (začína dňom
predloženia žiadosti zodpovednému orgánu a končí dňom uzatvorenia grantových zmlúv
s úspešnými žiadateľmi podľa jednotlivých vnútroštátnych cieľov/priorít) nebudú
poskytované žiadne informácie o žiadateľoch, hodnotiteľoch a priebežných výsledkoch
hodnotiaceho procesu.
O výsledku hodnotiaceho procesu sú po schválení návrhu na poskytnutie grantu
vedúcim služobného úradu MV SR informovaní úspešní žiadatelia o grant spolu
s neúspešnými žiadateľmi o grant, ktorí nesplnili podmienky administratívnej zhody
a/alebo oprávnenosti a/alebo odborného hodnotenia (nezískali minimálny počet bodov),
t.j. ktorých žiadosti o grant nemôžu byť v ďalšom procese za žiadnych okolností podporené.
V prípade, ak niekto z úspešných žiadateľov neakceptuje podmienky schválenia žiadosti
o grant, resp. nepristúpi k uzatvoreniu grantovej zmluvy, sú informovaní neúspešní
žiadatelia, ktorí splnili podmienky administratívnej zhody a oprávnenosti avšak
v porovnaní s ostatnými žiadosťami získali nižší počet bodov. Oslovení sú žiadatelia,
nasledujúci v počte získaných bodov z odborného hodnotenia.
Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci výzvy SK 2019 AMIF SC1.1 sa
uskutoční dňa 29. 05. 2019 o 10:00 hod. na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2,
Bratislava.
Informácie o udelení grantov z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu rámci tejto výzvy budú
publikované na stránke http://www.minv.sk/?podporene-projekty-5.

15. PRÍLOHY
I.

Žiadosť o grant a formuláre povinných príloh;

II.

Príručka pre žiadateľa o grant;

III. Pravidlá oprávnenosti;
IV. Vzor grantovej zmluvy a vzor interného predpisu;
V.

Podporné dokumenty (slúžia ako zdroj ďalších dôležitých informácií pri vypracovaní
žiadosti o grant):

 Národný program Fondu pre azyl, migráciu a integráciu na obdobie 2014 – 2020,
 Príručka pre prijímateľa,
 Usmernenie k verejnému obstarávaniu;
VI. Informačné listy o spracúvaní osobných údajov.
Uvedené materiály tvoria súčasť výzvy publikovanej v elektronickej verzii na webovej
stránke http://www.minv.sk/?vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-grant.
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