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

Zvýšiť povedomie občanov a presadzovať demokratický a humánny
odkaz národnooslobodzovacieho boja a boja proti fašizmu.

Vyhlasovateľ

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dátum
vyhlásenia

31. 1. 2011

Termín
uzávierky

28. 2. 2011

Adresa na
predkladanie
žiadostí
Legislatívny
rámec
Oprávnení
žiadatelia

Oprávnené
aktivity

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:
usporiadanie pietnych a spomienkových akcií pri príležitosti osláv
oslobodenia Slovenskej republiky, osláv Slovenského národného
povstania a osláv víťazstva nad fašizmom vrátane spomienkových
akcií a stretnutí odbojových skupín
zhromažďovanie archívnych dokumentov
vydávanie publikácií, zborníkov a časopisov, zverejňovanie
informácií na internete
organizovanie seminárov a odborných prednášok s cieľom
oboznámiť účastníkov zamerať sa hlavne na mladú generáciu
poskytovanie poradenskej činnosti najmä priamym účastníkom

odboja v druhej svetovej vojne, držiteľom Osvedčenia podľa
zákona č. 255/1946 Zb.
medzinárodná spolupráca so združeniami zameranými na
protifašistický odboj
Trvanie
projektu

rok 2011

Základný cieľ
projektu

Pripomenúť udalosti národnooslobodzovacieho boja proti fašizmu, šíriť
odkazy z tohto obdobia súčasnej generácii, vyhľadávať a archivovať
dokumenty zachytávajúce protifašistický odboj.

Ukazovateľ

Počet členov a osôb pre ktorých sa uskutočnila aktivita a počet vydaných
publikácií a časopisov.

Kritéria výberu
a poradie ich
dôležitosti

 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

Náležitosti
žiadosti

podľa § 6 Zákona č. 526 Z. z. z 9. decembra 2010 o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Disponibilný
objem zdrojov

224 000,00 €

Najvyššia
a najnižšia
výška jednej
dotácie

224 000,00 €

Kontakt na
Ministerstve
vnútra SR

Poznámka

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 I SVS.

