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

Podpora činností zvyšujúcich bezpečnosť cestnej premávky (podľa písm.
d) zákona č. 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 projekty zamerané na:

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

podpora činnosti súvisiacich s pomocou na cestách najmä pri
dopravných nehodách a poruchách motorových vozidiel v cestnej
doprave; zabezpečenie asistenčných služieb
zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie, pri ktorej je možné
očakávať rýchly a bezprostredný efekt smerujúci k zníženiu
dopravnej nehodovosti, prípadne viditeľné zlepšenie dopravnobezpečnostnej situácie v čo najkratšom čase
realizáciu konkrétnych činností súvisiacich s bezpečnosťou
cestnej premávky zameraných na zníženie počtu usmrtených osôb
pri dopravných nehodách v roku 2011
realizáciu opatrení situačnej prevencie v nehodových lokalitách
(napr. budovanie technických zariadení na zníženie rizika vzniku
dopravných nehôd)
zvýšenie ochrany najrizikovejších skupín účastníkov cestnej
premávky

Doba realizácie

rok 2011

Základný cieľ

Zníženie úmrtnosti, úrazovosti a nehodovosti na komunikáciách v SR

1

projektu
Ukazovateľ
Kritéria výberu
a poradie ich
dôležitosti

Zvýšenie povedomia občanov a obyvateľov SR pri dodržiavaní
základných zásad cestnej premávky
 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
 rozsah oslovenia širokej verejnosti
max. 20 bodov
 definovanie merateľnosti výstupov projektových aktivít a plnenia
projektových cieľov
max. 20 bodov
 rýchly efekt spočívajúci v podstatnom zlepšení dopravnej situácie
alebo odstránenie problému bezprostredne po realizácii projektu
alebo v relatívne krátkom časovom období (max. 6 mesiacov)
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

Náležitosti
žiadosti

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

Disponibilný
objem zdrojov

140 000,00 €
minimálna výška dotácie
maximálna výška dotácie

Kontakt

Ing. Dušan Rojko tel. 09610 51456
dusan.rojko@minv.sk

Poznámka

5 000,00 €
70 000,00 €

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 V PPZ.
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