Výzva číslo VI PHZZ
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Účel

Skvalitnenie odbornej pripravenosti, podpora vzdelávania a zlepšenie materiálneho
a technického zabezpečenia na úseku ochrany pred požiarmi.

Vyhlasovateľ

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dátum
vyhlásenia

31. 1. 2011

Termín
uzávierky

28. 2. 2011

Adresa na
predkladanie
žiadostí

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prezídium Hasičského a záchranného zboru
Drieňová 22
826 02 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



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,



právnické osoby zriadené podľa osobitného predpisu (§7 zákona SNR č.
51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
v znení zákona č. 499/1991 Zb.)



právnické osoby plniace úlohy v rámci integrovaného záchranného systému
(§8 ods. 1 písm. e) zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom
systéme).

Dotáciu možno poskytnúť organizácii na projekty zamerané na podporu:
a) vzdelávania, odbornej prípravy, preventívno-výchovnej a odbornej výcvikovej
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činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku
a životného prostredia na úseku ochrany pred požiarmi podľa osobitných
predpisov (napr. zákon č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi),
b) zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia a činnosti pri záchrane života,
zdravia, majetku a životného prostredia subjektmi podľa písmena a).
Trvanie
projektu

rok 2011

Základný cieľ
projektu

Podpora aktivít subjektov pri záchrane života, zdravia, majetku a životného
prostredia na úseku ochrany pred požiarmi.

Ukazovateľ

Skvalitnenie odbornej pripravenosti oprávneného žiadateľa zameranej na pomoc
pri zdolávaní požiarov, poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných prác pri
haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, ochrane
životného prostredia a pri ohrození života a zdravia fyzických osôb, majetku
právnických osôb a fyzických osôb.
Merateľnou hodnotou pre skvalitnenie odbornej pripravenosti je počet
zamestnancov pôsobiacich v obecných hasičských útvaroch, počet fyzických osôb
pôsobiacich v obecných hasičských zboroch.
Zlepšenie materiálneho a technického zabezpečenia oprávneného žiadateľa na
pomoc pri zdolávaní požiarov, poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných prác
pri haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach ochrane
životného prostredia a pri ohrození života a zdravia fyzických osôb, majetku
právnických osôb a fyzických osôb.
Merateľnou hodnotou sú požadované investície min. vo výške 30% určené na
osobné ochranné pracovné prostriedky.
Zlepšenie materiálneho a technického zabezpečenia oprávneného žiadateľa
pomôckami pre odbornú prípravu, vzdelávanie a odbornú výcvikovú činnosť na
úseku ochrany pred požiarmi.

Kritéria
výberu
a poradie ich
dôležitosti

 priorita projektu:
vysoká – vzdelávanie, odborná príprava a odborná
výcviková činnosť subjektov na úseku ochrany pred požiarmi,
stredná- zabezpečenie akcieschopnosti a materiálnotechnického vybavenia subjektov plniacich úlohy na úseku ochrany pred
požiarmi,
nízka – iné aktivity súvisiace so základným cieľom
projektu,
 cieľ projektu:
cieľová skupina - zamestnanci obcí pôsobiacich v
obecných hasičských útvaroch, fyzické osoby pôsobiace v obecných
hasičských zboroch, osoby registrované v občianskych združeniach
pôsobiacich na úseku ochrany pred požiarmi vrátane detí a mládeže
s ktorými uvedené združenie spolupracuje,
reálnosť dosiahnutia cieľa projektu - vysoká,
 spolupráca s orgánmi štátnej správy a základnými záchrannými zložkami
integrovaného záchranného systému,
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 prínos projektu:
zameranie – zvyšovanie
činnostiach na úseku ochrany pred požiarmi,

odbornej

úrovne

pri

charakter projektu a komplexnosť jednotlivých
popisov aktivít projektu – zabezpečenie publikačnej činnosti v oblasti
odbornej prípravy a osvetovej činnosti na úseku ochrany pred požiarmi,
preventívno-výchovnej a vzdelávacej činnosti, zabezpečenie odbornej
prípravy a odbornej výcvikovej činnosti zamestnancov a fyzických osôb
pôsobiacich v obecných hasičských útvaroch a obecných hasičských
zboroch a osôb registrovaných v občianskych združeniach pôsobiacich na
úseku ochrany pred požiarmi vrátane zabezpečenia výchovy a odbornej
výcvikovej činnosti detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarmi,
zabezpečenie materiálno-technického vybavenia subjektov v oblasti
zvýšenia akcieschopnosti a skvalitnenie činnosti pri vykonávaní
záchranných prác a pomôcok pre odbornú prípravu, vzdelávanie a odbornú
výcvikovú činnosť,
 kompatibilita aktivít projektu s cieľom a očakávanými výsledkami projektu
(vyrovnanosť rozpočtu projektu v závislosti od plánovaných aktivít),
 efektívnosť
a opodstatnenosť
použitia
predpokladaných na realizáciu projektu,

finančných

prostriedkov

 inovatívnosť predovšetkým v oblasti preventívno-výchovnej činnosti na
úseku ochrany pred požiarmi,
 aktivity a dosiahnuté výsledky oprávneného žiadateľa v oblasti
poskytovania pomoci pri záchrane života, zdravia, majetku a životného
prostredia.
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

402 358,00 €

Výška
dotácie

Minimálna:

Kontakt na
Ministerstve
vnútra SR

plk. Ing. Emil Sekeľ, tel.: 02/4859 3550, e-mail: emil.sekel@hazz.minv.sk

Poznámka

Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v elektronickej
forme sa nachádza v dokumentoch na stiahnutie.

1 000,00 €

Maximálna: 150 000,00 €

mjr. Ing. Anna Daneková, tel.: 02/48593476, e-mail: anna.danekova@hazz.minv.sk

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 VI
PHZZ.

3

