Výzva číslo IV PPZ
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Účel

odborná príprava, preventívno-výchovná a odborná výcviková činnosť
subjektov zaoberajúcich sa vyhľadávaním nezvestných a stratených osôb
so zameraním na záchranu života a zdravia (podľa písm. a) zákona
526/2010 Z. z.); zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia
a činností subjektov realizujúcich výchovu a výcvik záchranársky
upotrebiteľných psov pri záchrane života a zdravia a subjektov
odstraňujúcich následky závažných dopravných nehôd, priemyselných
havárií a prírodných katastrof v súvislosti s ochranou majetku a životného
prostredia ( podľa písm. b) zákona 526/2010 Z. z.)

Vyhlasovateľ

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dátum
vyhlásenia

31. 1. 2011

Termín
uzávierky

28. 2. 2011

Adresa na
predkladanie
žiadostí

Prezídium Policajného zboru
Kancelária prezidenta Policajného zboru
Pribinova 2
812 72 Bratislava

Legislatívny
rámec

Zákon č. 526/2010 Z. z. z 9. decembra 2010 o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Oprávnení
žiadatelia

Žiadosť o dotáciu si môžu podať:

Oprávnené
aktivity

Dotáciu možno poskytnúť organizácii na činnosti zamerané na:



subjekty uvedené v § 3 zákona č. 526/2010 Z. z. z 9. decembra
2010

odbornú prípravu, preventívno-výchovnú a odbornú výcvikovú
činnosť pri záchrane života, zdravia, majetku a životného
prostredia na úseku integrovaného záchranného systému
odbornú prípravu, preventívno-výchovnú a odbornú výcvikovú
činnosť záchranárskych tímov psovodov zameraná na zvýšenie
úrovne ochrany zdravia a života obyvateľstva pred následkami
individuálnych a hromadných nešťastí
zabezpečenie činností pri záchranárskych prácach a pri
mimoriadnych udalostiach (živelná pohroma, havária, katastrofa
alebo teroristický útok) a pri odstraňovaní ich následkov
zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia a činností pri
záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku
integrovaného záchranného systému; zlepšenie materiálno-

technického vybavenia záchranárskych tímov psovodov
pátranie po nezvestných a hľadaných osobách
Doba realizácie

rok 2011

Základný cieľ
projektu

zvyšovanie odborných zručností a schopností a zlepšenie a modernizácia
materiálno-technického vybavenia

Ukazovateľ

efektívnejšie a operatívnejšie využívanie foriem, metód a prostriedkov pri
záchranárskych prácach a mimoriadnych udalostiach

Kritéria výberu
a poradie ich
dôležitosti

Náležitosti
žiadosti
Disponibilný
objem zdrojov
Kontakt
Poznámka

 miera všeobecnej prospešnosti pre spoločnosť
max. 20 bodov
 trvalosť a udržateľnosť požadovaného výsledného efektu
vyplývajúceho z realizovaného projektu
max. 20 bodov
 štruktúra a popis aktivít projektu
max. 20 bodov
 realizácia viacerých rôznorodých aktivít s dôrazom na regionálne
alebo lokálne pokrytie
max. 20 bodov
 definovanie merateľnosti výstupov projektových aktivít a plnenia
projektových cieľov
max. 20 bodov
 prehľadnosť a zrozumiteľnosť vecného a časového harmonogramu
max. 20 bodov
 úroveň spracovania dokumentácie projektu a komplexnosť
informácií potrebných pre posúdenie obsahu projektu
max. 20 bodov
podľa § 6 zákona č. 526/2010 Z. z. z 9. decembra 2010 o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
281 127,00 €
minimálna výška dotácie
8 000,00 €
maximálna výška dotácie
100 000,00 €
Ing. Dušan Rojko tel. 09610 51456
dusan.rojko@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 IV PPZ.

