Výzva číslo II SVS
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Účel

Vyhlasovateľ

Zvýšiť povedomie občanov a úctu obetiam prenasledovaných občanov za
politické, svetonázorové a náboženské presvedčenie z obdobia
komunistického režimu a poskytovanie pomoci politickým väzňom
a občanom násilne odvlečených do bývalej ZSSR pri riešení ich
problémov a následkov z obdobia komunistického režimu.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia

31. 1. 2011

Termín uzávierky

28. 2. 2011
Dňom prijatia žiadosti je deň prijatia žiadosti podateľňou Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky na uvedenej adrese.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sekcia verejnej správy
Odbor ekonomiky verejnej správy
Drieňová 22
826 86 Bratislava
Zákon č. 526 Z. z. z 9. decembra 2010 o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Žiadosť o dotáciu si môžu podať:
 občianske združenia (zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov)
 nadácie (zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov)
 neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
(zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších
predpisov)

obce

vyššie územné celky
 rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej
zriaďovateľom je obec alebo vyšší územný celok
Dotáciu možno poskytnúť organizácii na projekty zamerané na:
 rozvíjanie spoločenskej aktivity podľa zákona 125/1996 Z. z.
o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému, zákona
č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji a podľa
Všeobecnej deklarácie ľudských práv a slobôd, vyhlásenej
10. 12. 1948 valným zhromaždením Organizácie spojených
národov, ako aj ďalších dokumentov na túto deklaráciu obsahovo
nadväzujúcich. Vytváranie pozitívneho obrazu Slovenska
v zahraničí.
organizovanie pietnych a spomienkových akcií
zhromažďovanie archívnych dokumentov, súdnych spisov,
dôkazov a informácií o spáchaných zločinoch
vydávanie publikácií, zborníkov a časopisov, zverejňovanie

Adresa na
predkladanie
žiadostí
Legislatívny rámec
Oprávnení
žiadatelia

Oprávnené aktivity

1

informácií na internete o prenasledovaní občanov za politické,
svetonázorové a náboženské presvedčenie z obdobia režimu
organizovanie seminárov a odborných prednášok s cieľom
oboznámiť účastníkov o zločinoch komunizmu, zamerať sa
hlavne na mladú generáciu, aby ich výchova bola v duchu
humanitných ideálov, ľudskosti, slobody a tolerancie
organizovanie stretnutí pri výročiach pamätných udalostí
a ostatných stretnutí odbojových skupín
 podpora demokracie a poskytovanie poradenskej činnosti
politickým väzňom a občanom násilne odvlečených do bývalej
ZSSR
Trvanie projektu
Základný cieľ
projektu

Ukazovateľ
Kritéria výberu
a poradie ich
dôležitosti

Náležitosti žiadosti
Disponibilný objem
zdrojov
Najvyššia
a najnižšia výška
jednej dotácie
Kontakt na
Ministerstve
vnútra SR
Poznámka

rok 2011
Odhaľovať a pranierovať zločiny komunizmu, zhromažďovať doklady
a informácie
o prenasledovaných
za
politické,
svetonázorové
a náboženské presvedčenie, sústreďovať archívne materiály o súdnych
procesoch a o ich iniciátoroch, prisluhovačoch a vykonávateľoch trestov
a starať sa o zachovanie pamiatky týchto obetí, zvyšovať povedomie
občanov ku krivdám komunistického režimu.
Počet osôb, ktorým bola poskytnutá pomoc a informácie súvisiace
s cieľom projektu

priorita projektu (vysoká, stredná, nízka)

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

celkový počet členov organizácie žiadajúcej o dotáciu

obdobie
pôsobenia
organizácie
v uvedenej
oblasti
(minimálne 4 roky)

súlad projektu s ostatnými aktivitami organizovanými v tejto
oblasti

obdobie vydávania časopisu
podľa § 6 Zákona č. 526 Z. z. z 9. decembra 2010 o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
203 350,00 €
203 350,00 €
1 000,00 €
Ing. Marta Krajačičová Tel.: 02/4859 2620,
e-mail: marta.krajacicova@mvsr.vs.sk
Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR
v elektronickej forme sa nachádza v dokumentoch na stiahnutie.

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