Výzva číslo III KMV
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Účel
Vyhlasovateľ

Podpora aktivít v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi v Slovenskej
republike
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dátum
vyhlásenia

31. 1. 2011

Termín
uzávierky

28. 2. 2011

Adresa na
predkladanie
žiadostí
Legislatívny
rámec
Oprávnení
žiadatelia

Oprávnené
aktivity
Trvanie
projektu
Základný cieľ
projektu
Ukazovateľ
Kritéria výberu
a poradie ich

Ministerstvo vnútra SR
Kancelária ministra vnútra
Odbor parlamentnej, vládnej agendy a poradenských činností
Pribinova 2
812 72 Bratislava
Zákon č. 526/2010 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:
identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi,
prevenciu obchodovania s ľuďmi.
rok 2011
Podpora aktivít v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi v súlade
s Národným programom boja proti obchodovaniu s ľuďmi.
Zvýšenie povedomia špecifických skupín najviac ohrozených rizikom
obchodovania s ľuďmi v Slovenskej republike.
 priorita projektu (vysoká, stredná, nízka)
 cieľ projektu (cieľová skupina, reálnosť dosiahnutia cieľa projektu)
 prínos projektu (zameranie, charakter projektu a komplexnosť

dôležitosti

Náležitosti
žiadosti
Disponibilný
objem zdrojov
Minimálna
výška dotácie
Maximálna
výška dotácie
Kontakt na
Ministerstve
vnútra SR
Poznámka

jednotlivých popisov aktivít projektu)
 kompatibilita aktivít projektu s cieľom a očakávanými výsledkami
projektu (vyrovnanosť rozpočtu projektu v závislosti od
plánovaných aktivít)
 komplementarita projektu s ostatnými aktivitami organizovanými
v tejto oblasti
 efektívnosť a opodstatnenosť použitia finančných prostriedkov
predpokladaných na realizáciu projektu
 inovatívnosť
podľa § 6 zákona č. 526/2010 Z. z. z 9. decembra 2010 o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
32 300,00 €
1 000,00 €
15 000,00 €
npor. JUDr. Mária Fejes, Tel.: 02/509 44580, e-mail:
maria.fejes@minv.sk
por. JUDr. Marianna Ferancová, Tel.: 02/509 44427, e-mail:
marianna.ferancova@minv.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 III KMV.

