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1.

Úvod

Táto výzva je súčasťou implementácie programu Active Citizens Fund – Slovakia (ďalej aj ACF alebo
program).
ACF podporuje slovenské občianske organizácie pri zapájaní občanov do rozhodovania a do tvorby
verejných politík, v snahách o vytváranie lepších podmienok pre dobrú správu vecí verejných, pri ochrane
ľudských práv a poskytovaní občianskeho vzdelávania a pri zlepšení postavenia zraniteľných skupín v
spoločnosti. Osobitná pozornosť je venovaná mladým ľudom a ich účasti na verejnom dianí.
Prierezovými prioritami programu sú podpora bilaterálnej spolupráce medzi slovenskými organizáciami a
partnermi z donorských krajín a rozvoj kapacít aj zlepšenie pozície občianskych organizácií v spoločnosti.
Program podporuje projekty organizácií formou otvorených grantových výziev v nasledovných témach:
1. Občianska participácia;
2. Obhajoba verejných záujmov;
3. Ľudské práva;
4. Zraniteľné skupiny;
5. Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti.
Program je zameraný aj na dve témy špecifické pre Slovensko:
•

Zlepšenie presahu do marginalizovaných regiónov a k marginalizovaným skupinám;

•

Posilnenie a inklúzia menšín vrátane Rómov.

Príklady oprávnených aktivít projektov (neúplný zoznam):
•

obhajovanie, zvyšovanie povedomia a informovanosti občanov

•

watchdogové a monitorovacie aktivity, vrátane sledovania odporúčaní medzinárodných
monitorovacích orgánov;

•

aktívne zapájanie sa do verejného diania, dobrovoľníctvo a účasť na rozhodovaní o verejných
záležitostiach;

•

účasť na tvorbe verejných politík a rozhodnutí, vrátane vytvárania priaznivého prostredia pre
občiansku spoločnosť;

•

podpora slobody prejavu, investigatívnej žurnalistiky a médií;

•

zmierňovanie prejavov nenávisti, vrátane podpory sietí pracujúcich s obeťami zločinov z nenávisti

•

podpora práv LGBTI a antidiskriminačných aktivít;

•

budovanie kapacít sektora občianskej spoločnosti vrátane jeho udržateľnosti, vytvárania sietí
a zvyšovania zodpovednosti mimovládnych organizácií;

•

partnerstvá medzi mimovládnymi organizáciami a subjektmi verejného a súkromného sektora;

•

vzdelávanie v oblasti občianskych a ľudských práv;

•

výskumy a analýzy s cieľom prispieť k tvorbe verejných politík;

•
•

sociálne inovácie a rozvoj sociálnych podnikov;

•

medzikultúrny dialóg vrátane platforiem pre komunikáciu menšín s majoritnou spoločnosťou;
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•

spolupráca rôznych generácií;

•

zvyšovanie povedomia a budovanie kapacít v oblasti životného prostredia vrátane zmeny klímy
a adaptácie na zmenu klímy;

•

prístup k informáciám, účasť na rozhodovaní a prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného
prostredia v súlade s Aarhuským dohovorom.

V období 2018 – 2023 rozdelí ACF v 17 grantových výzvach spolu 7,7 mil. EUR 1 na projekty slovenských
občianskych organizácií a poskytne ďalšie podporné aktivity, napr. vzdelávanie v oblasti projektového
riadenia, organizačného rozvoja a samofinancovania.
Program je súčasťou príspevku Islandu, Lichtanštajnska a Nórska k zníženiu sociálnych a hospodárskych
rozdielov a posilneniu bilaterálnej spolupráce s 15 členskými štátmi EÚ. ACF na Slovensku spravuje
Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.
Informácie o programe nájdete na www.acfslovakia.sk.
Informácie o Grantoch EHP a Nórska (EEA and Norway Grants) sú dostupné na www.eeagrants.org.

2.

Zameranie výzvy

Celkovým cieľom programu ACF je posilnenie občianskej spoločnosti, aktívneho občianstva a postavenia
zraniteľných skupín.
Vzdelávanie v oblasti ľudských práv a histórie je charakteristické svojím pretrvávajúcim formalizmom,
absenciou inovatívneho prístupu, kvalitných študijných textov a materiálov. Postavené na memorovaní
faktov a definícií neposkytuje prierezový pohľad na iné oblasti ľudskej činnosti a nevytvára priestor pre
dialóg zameraný na najmladšie dejiny. Kombinácia týchto faktorov tak nevyhnutne prispieva k
nezodpovednému volebnému správaniu mladých ľudí, ktorí v kategórii prvovoličov uprednostňujú
extrémistické strany. Pritom však post-faktuálna doba potrebuje občanov, ktorí sú schopní zaujať
objektívne kritické stanovisko k spoločenskému dianiu, novým myšlienkam a názorom a zároveň aj tvorivo
myslieť.
Podpora zo strany ACF pre občianske organizácie je zameraná na zvýšenie úrovne vzdelávania v oblasti
ľudských a občianskych práv, podporu kritického myslenia a inovácie vo vzdelávaní, spoluprácu so školami
a metodickými inštitúciami.
Program podporí tiež kampane upriamujúce pozornosť verejnosti na otázky týkajúce sa ľudských práv,
rovného zaobchádzania, rodovej rovnosti (vrátane rodovo podmieneného násilia) na miestnej a
regionálnej úrovni. Program má ambíciu podporiť aj aktivity zamerané na potláčanie nenávistných
prejavov a predsudkov voči zraniteľným a/alebo marginalizovaným skupinám obyvateľstva.
Občianske organizácie podporené v tejto výzve prinesú inovatívne prístupy a riešenia do procesu a obsahu
vzdelávania, získavania zručností a zároveň aj do možností zlepšovania participácie a atmosféry
spolupráce v školskom a vzdelávacom prostredí s cieľom odstrániť dedičstvo obdobia komunizmu.
Táto výzva je zameraná na nasledovné výsledky a ich ukazovatele:

Suma zahŕňa aj alokáciu na Bilaterálny fond a alokáciu na tzv. preddefinovaný projekt s názvom Rozvoj a využitie
životných kompetencií mladých ľudí.
1
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Očakávaný výsledok
programu

Indikátor

Cieľ programu

Ukazovateľ na úrovni cieľa programu ACF

Posilnenie občianskej
spoločnosti, aktívneho
občianstva a postavenia
zraniteľných skupín

Počet ľudí zapojených do aktivít občianskych
organizácií

Výsledok 3

Ukazovateľ [a] Výsledku 3

Zvýšenie podpory
vzdelávania v oblasti
občianskych a ľudských
práv

Počet vzdelávacích inštitúcií, ktoré začali poskytovať
vzdelávanie v oblasti občianskych a ľudských práv

Poznámka pre žiadateľa
Všetky projekty budú vo
svojich správach uvádzať
príspevok k tomuto
ukazovateľu

Ukazovateľ [b] Výsledku 3
Podiel cieľovej skupiny odmietajúcej verejné
vyhlásenia s negatívnymi alebo nenávistnými
názormi voči menšinám
Ukazovateľ [c] Výsledku 3
Podiel cieľovej skupiny s priaznivými postojmi voči
rodovej rovnosti

Výstup 3.1
Poskytnutie vzdelávania v
oblasti občianskych a
ľudských práv

Ukazovateľ 1 Výstupu 3.1
Počet občianskych organizácií poskytujúcich
vzdelávanie v oblasti občianskych a ľudských práv

Ukazovateľ 2 Výstupu 3.1
Počet vzdelávacích inštitúcií spolupracujúcich
s občianskymi organizáciami na vzdelávaní v oblasti
občianskych a ľudských práv

Ukazovateľ 3 Výstupu 3.1
Počet vyškolených profesionálnych pracovníkov
(učitelia, pracovníci verejnej správy) v oblasti
občianskych a ľudských práv

Ukazovateľ 4 Výstupu 3.1
Počet študentov vzdelávaných v oblasti občianskej
náuky a ľudských práv

Všetky projekty prispievajúce k
tomuto ukazovateľu budú vo
svojich správach uvádzať aj
príspevok k Ukazovateľom [a], [b]
a [c] Výsledku 3 (Zvýšenie
podpory vzdelávania v oblasti
občianskych a ľudských práv)
Všetky projekty prispievajúce k
tomuto ukazovateľu budú vo
svojich správach uvádzať aj
príspevok k Ukazovateľom [a], [b]
a [c] Výsledku 3 (Zvýšenie
podpory vzdelávania v oblasti
občianskych a ľudských práv)
Všetky projekty prispievajúce k
tomuto ukazovateľu budú vo
svojich správach uvádzať aj
príspevok k Ukazovateľom [a], [b]
a [c] Výsledku 3 (Zvýšenie
podpory vzdelávania v oblasti
občianskych a ľudských práv)
Všetky projekty prispievajúce k
tomuto ukazovateľu budú vo
svojich správach uvádzať aj
príspevok k Ukazovateľom [a], [b]
a [c] Výsledku 3 (Zvýšenie
podpory vzdelávania v oblasti
občianskych a ľudských práv)
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Výstup 3.2

Ukazovateľ 1 Výstupu 3.2

Kampane uskutočnené s
cieľom zvýšiť povedomie
v oblasti ľudských práv a
rovnakého
zaobchádzania

Počet kampaní uskutočnených s cieľom zvýšenia
povedomia v oblasti rodovej rovnosti

Ukazovateľ 2 Výstupu 3.2
Počet mladých ľudí zasiahnutých kampaňami v
oblasti ľudských práv a rovnakého zaobchádzania

Výstup 3.3

Ukazovateľ Výstupu 3.3

Kampane uskutočnené
s cieľom zvýšiť
povedomie v oblasti
rodovej rovnosti

Počet kampaní uskutočnených s cieľom zvýšenia
povedomia v oblasti rodovej rovnosti

Výstup 3.4

Ukazovateľ Výstupu 3.4

Zmierňovanie
nenávistných prejavov a
negatívnych stereotypov

Počet občianskych organizácií zapojených do
zmierňovania nenávistných prejavov

Všetky projekty prispievajúce k
tomuto ukazovateľu budú vo
svojich správach uvádzať aj
príspevok k Ukazovateľom [a], [b]
a [c] Výsledku 3 (Zvýšenie
podpory vzdelávania v oblasti
občianskych a ľudských práv)
Všetky projekty prispievajúce k
tomuto ukazovateľu budú vo
svojich správach uvádzať aj
príspevok k Ukazovateľom [a], [b]
a [c] Výsledku 3 (Zvýšenie
podpory vzdelávania v oblasti
občianskych a ľudských práv)
Všetky projekty prispievajúce k
tomuto ukazovateľu budú vo
svojich správach uvádzať aj
príspevok k Ukazovateľom [a], [b]
a [c] Výsledku 3 (Zvýšenie
podpory vzdelávania v oblasti
občianskych a ľudských práv)
Všetky projekty prispievajúce k
tomuto ukazovateľu budú vo
svojich správach uvádzať aj
príspevok k Ukazovateľom [a], [b]
a [c] Výsledku 3 (Zvýšenie
podpory vzdelávania v oblasti
občianskych a ľudských práv)

Kompletný prehľad výsledkov, výstupov a ukazovateľov v programe ACF je uvedený v Príručke pre
žiadateľov a príjemcov v programe ACF – Slovakia.
Okrem uvedených ukazovateľov môžu žiadatelia pridať ďalšie relevantné ukazovatele podľa vlastného
uváženia.

3.
3.1.

Kritériá administratívnej zhody a oprávnenosti
Kritériá administratívnej oprávnenosti žiadosti o grant

Oprávnená žiadosť o grant spĺňa nasledovné administratívne kritériá:
−

podaná je v elektronickom formáte online grantového systému;

−

podaná je do termínu uzávierky prijímania žiadostí o grant;

−

je v čase prvou registrovanou žiadosťou o grant daného žiadateľa (na základe dátumu a hodiny
predloženia) v ktoromkoľvek z piatich výsledkov v rámci jedného kola výziev s rovnakým
termínom (ďalšie informácie nájdete v časti 3.5 tejto výzvy);

−

jej súčasťou sú všetky prílohy požadované vo výzve.
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3.2.

Oprávnená žiadosť o grant

Oprávnená žiadosť o grant spĺňa nasledovné kritériá:
− požadovaná suma je v súlade s údajmi uvedenými v časti 3.6 výzvy;
−
3.3.

dĺžka realizácie projektu je v súlade s údajmi uvedenými v časti 3.7 výzvy.
Oprávnení žiadatelia

Žiadateľom oprávneným realizovať projekt je mimovládna organizácia (MVO). Mimovládna organizácia je
nezisková organizácia nezávislá od miestnej a regionálnej samosprávy a centrálnej vlády, verejných
orgánov, politických strán a komerčných organizácií. Občianske organizácie sú dobrovoľné, dobrovoľne
vytvorené skupinami alebo jednotlivcami a zvyčajne zahŕňajú prvok účasti dobrovoľníkov na aktivitách
organizácie.
Oprávnený žiadateľ je organizácia registrovaná v SR v jednej z nasledovných kategórií:
a)

občianske združenie podľa Zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov;

b)

nadácia podľa Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách;

c)

nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa Zákona č. 213/1997 Z. z.

d)

neinvestičný fond podľa Zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch;

e)

nezisková organizácia registrovaná podľa Zákona č. 116/85 Zb. o podmienkach činnosti organizácií
s medzinárodným prvkom;

f)

združenie právnických osôb podľa zákona č. 40/1964 Zb.

g)

Slovenský Červený kríž podľa zákona 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži.

Oprávnenými žiadateľmi nie sú politické strany, náboženské organizácie, sociálni partneri, komerčné
a obchodné združenia, neformálne a ad-hoc skupiny a fyzické osoby.
Oprávnenými žiadateľmi a / alebo partnermi nie sú organizácie, ktoré, v nadväznosti na konečné
rozhodnutie súdu, nemajú urovnané finančné záväzky v súvislosti s programami Aktívne občianstvo
a inklúzia a Ľudské práva a demokracia, ktoré boli súčasťou implementácie Finančného mechanizmu
Európskeho hospodárskeho priestoru 2009 – 2014.
3.4.

Oprávnení partneri v projekte

Žiadateľ môže predkladať žiadosť o grant samostatne alebo spoločne s partnerskou organizáciou
zdieľajúcou so žiadateľom ekonomické a spoločenské ciele, ktoré budú projektom dosiahnuté. Zmyslom
tvorby partnerstva je zaistenie úzkej vzájomnej spolupráce rôznych typov organizácií disponujúcich
odlišnými skúsenosťami riešenia problematiky v danej oblasti. Partner projektu sa do realizácie projektu
aktívne zapája a efektívne prispieva k jeho realizácii.
Oprávnenými partnermi sú nasledovné entity:
a) verejné alebo súkromné organizácie, neziskové alebo založené za účelom vytvárania zisku,
vrátane mimovládnych organizácií. Sídlom partnera musí byť buď jeden zo štátov donorov 2,

2

Island, Lichtenštajnsko, Nórsko
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príjemcov pomoci3 alebo krajina mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, pokiaľ má spoločnú
hranicu so Slovenskom;
b) medzinárodná organizácia, orgán, agentúra a pod.
c) neformálne a ad-hoc organizácie a miestne skupiny, ktoré v SR nie sú registrované (neformálne
skupiny). Tieto skupiny zároveň musia spĺňať nasledovné požiadavky: majú neziskový charakter,
vykonávajú činnosť v súlade s verejným záujmom, majú dobrovoľný a nediskriminačný charaketr a
sú nezávislé od miestnej a regionálnej samosprávy a centrálnej vlády, verejných orgánov,
politických strán, náboženských inštitúcií a komerčných organizácií. Tieto neformálne skupiny
zastupuje jedna osoba, ktorá, v mene skupiny, podpíše prehlásenie o partnerstve v projekte.
Neformálna skupina nemôže byť priamym príjemcom finančných prostriedkov z grantu.
Právnické osoby založené podľa Obchodného zákonníka sú oprávnenými partnermi projektu, nemôžu
však byť príjemcom finančnej podpory z programu.
Žiadateľ môže do partnerstva zapojiť maximálne dvoch partnerov.
Ďalšie podmienky účasti partnerov na realizácii projektu:
−

spoluúčasť partnerov na projekte je nezastupiteľná, bez partnerstva by nebolo možné zaistiť
riadnu implementáciu a naplňovanie cieľov projektu,

−

obyčajne ide o partnerstvo s finančným plnením, kde je partnerovi za činnosti pri realizácii
projektu poskytnutá finančná úhrada,

−

spolupráca nemá charakter dodávateľsko – odberateľského vzťahu.

V prípade plánovanej realizácie projektu v spolupráci s partnerom je povinnou prílohou žiadosti o grant aj
Prehlásenie o partnerstve (Príloha 2a, resp. 2b).
3.5.

Žiadateľ / projektový partner, počet žiadostí o grant a účasť vo viacerých projektoch
•

Žiadateľ je oprávnený predložiť len jednu žiadosť o grant v ktoromkoľvek z piatich tém v rámci
jedného kola výziev s rovnakým termínom 4.

•

Žiadateľ môže byť zároveň v úlohe partnera v projekte v ďalších žiadostiach o grant.

V prípade, ak žiadateľ predloží viac než jednu žiadosť o grant v rámci jedného kola výziev s rovnakým
termínom, Správca programu zaregistruje ako oprávnenú prvú predloženú žiadosť (na základe dátumu a
hodiny predloženia). Každá ďalšia žiadosť predložená tým istým žiadateľom bude zamietnutá.
3.6.

Financovanie projektov

Financovanie projektov sa skladá z:
a) grantu z programu vo výške najviac 90 % z celkových oprávnených nákladov na projekt;
b) spolufinancovania príjemcu a projektového partnera (partnerov) vo výške najmenej 10 % z
celkových oprávnených nákladov na projekt. Spolufinancovanie je možné vo forme finančných
príspevkov a vo forme dobrovoľníckej práce, pričom dobrovoľnícka práca nemôže presahovať 50
% spolufinancovania.
Požadovaný grant na projekt v rámci tejto výzvy musí byť v rozpätí:
Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko,
Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko
4 Ide o výzvy ACF s kódmi: 01 – 2, 02 – 2, 03 – 2, 04 – 2, 05 – 2, vyhlásené 22.10.2019, www.acf.sk
3
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3.6.1.

základný projekt:

30 000 € – 65 000 €

3.6.2.

strategický projekt: 80 000 € – 100 000 €

Partnerstvá na úrovni projektu budú podporované aj prostredníctvom priaznivého bodového hodnotenia
projektov s partnermi z krajín donorov a tiež zvýšením maximálnej výšky grantu až do výšky 80 000 €
v prípade základného grantu a 120 000 € v prípade strategického grantu. Toto navýšenie je určené výlučne
na financovanie nákladov, spojených so vzájomnou spoluprácou medzinárodných partnerov.
Projekt je financovaný zálohovými platbami, priebežnými platbami a záverečnou platbou. Priebežné
a záverečné platby budú podmienené schválením priebežných a záverečných správ. Zálohová platba
môže byť vyplatená v maximálnej výške 30 % z grantu, priebežná platba v maximálnej výške 40 % z grantu
a záverečná platba v maximálnej výške 10 % z grantu schváleného na realizáciu projektu.
Bližšie informácie o platbách nájdete v dokumente Príručka k oprávnenosti výdavkov v programe ACF –
Slovakia.
Príspevok formou dobrovoľníckej práce môže predstavovať až 50 % spolufinancovania požadovaného pre
projekt. Cena dobrovoľníckej práce sa stanovuje v rozpätí od 2,759 € za hodinu (minimálna hrubá
hodinová mzda na Slovensku) do 5,60 € hodinu (priemerná hrubá hodinová mzda na Slovensku) a to v
závislosti od charakteru vykonanej práce.
3.7.

Dĺžka realizácie projektu

Dĺžka realizácie projektu v rámci tejto výzvy musí byť v rozpätí:
3.7.1.

základný projekt:

3.7.2.

strategický projekt: 18 – 30 mesiacov

3.8.

12 – 18 mesiacov

Oprávnenosť výdavkov

Výdavky v projekte môžu byť oprávnené o dátumu podpisu zmluvy o projekte alebo od neskoršieho
dátumu stanoveného v tejto zmluve. V zmluve bude tiež stanovený konečný dátum oprávnenosti
výdavkov, ktorý nebude neskôr než 30. apríla 2024. Výdavky vynaložené po tomto termíne nie sú
oprávnené.
Zaradenie výdavku do rozpočtu projektu schváleného Správcom programu nemožno považovať za
predpoklad jeho oprávnenosti.
Bližšie informácie o oprávnenosti výdavkov nájdete v dokumente Príručka k oprávnenosti výdavkov v
programe ACF – Slovakia.
3.9.

Výpočet nepriamych výdavkov

Nepriame výdavky nesmú zahŕňať žiadne oprávnené priame výdavky. Nepriame výdavky projektu
predstavujú spravodlivé rozdelenie celkových režijných výdavkov príjemcu alebo projektového partnera.
Nepriame výdavky sa uplatňujú paušálnou sadzbou, a to maximálne do výšky 15 % z celkových priamych
osobných výdavkov projektu.
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4.

Kritériá odborného hodnotenia

Kritériá odborného hodnotenia a maximálne počty bodov:
Skupina kritérií / kritérium

Maximum bodov

1. Vhodnosť, účelnosť a pridaná hodnota projektu

45

1.1 Prínos projektu k výsledkom programu a ich ukazovateľom

20

1.2 Realizácia projektu s partnerom z donorských krajín

10

1.3 Užitočnosť projektu vzhľadom na potreby priamych cieľových skupín a cieľových
skupín, ktoré majú úžitok z aktivít a výsledkov projektov (nepriame cieľové skupiny)

10

1.4 Udržateľnosť výsledkov projektu

5

2. Spôsob realizácie projektu

22

2.1 Vhodnosť a uskutočniteľnosť plánovaných aktivít

10

2.2 Spolupráca s inými organizáciami a profesionálmi, zapojenie verejnosti a
odborníkov

5

2.3 Kvalita komunikácie výsledkov projektu smerom k verejnosti

7

3. Hodnota za peniaze – rozpočet a efektívnosť výdavkov

20

3.1 Primeranosť a opodstatnenosť výdavkov rozpočtu

12

3.2 Súlad výdavkov s plánovanými aktivitami

8

4. Skúsenosti žiadateľa (a partnera) a jeho kapacita uskutočniť projekt

13

4.1 Skúsenosti žiadateľa (a partnera) a relevantnosť predchádzajúcich aktivít žiadateľa
(a partnera) vo vzťahu k projektu

8

4.2 Personálne a technické kapacity žiadateľa (a partnera)

5

Spolu

100

Každá žiadosť, ktorá získa priemerné skóre nižšie ako 70 bodov, bude automaticky zamietnutá (pozri časť
7.5.2. tejto výzvy).

5.

Časový rámec

Zverejnenie výzvy:

22. október 2019

Uzávierka prijímania žiadostí o grant:

22. január 2020, 23:59 (CET)

Indikatívny termín zverejnenia výsledkov výberu projektov:

30. apríl 2020

Indikatívny termín pre začatie realizácie projektov:

jún 2020
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6.
6

Finančná alokácia

Finančné alokácie v tejto výzve:

6.1. Finančná alokácia na financovanie základných projektov:

273 578 €

6.2. Finančná alokácia na financovanie strategických projektov:

500 000 €

Táto suma počas trvania výzvy nebude zvýšená.

7.
7.1.

Príprava, podanie, hodnotenie a schvaľovanie žiadostí o grant
Príprava žiadostí o grant

Žiadosť o grant musí byť predložená:
−

v súlade s dokumentom Príručka pre žiadateľov o grant a príjemcov v programe ACF – Slovakia;

−

v súlade s dokumentom Príručka k oprávnenosti výdavkov v programe ACF – Slovakia;

−

s využitím Formulára žiadosti o grant a predpísaných formulárov príloh dostupných v prostredí
online grantového systému ACF.

Uvedené dokumenty sú neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy a dostupné sú na www.acfslovakia.sk.
7.2.

Konzultácie a informovanie žiadateľov

Správca programu poskytuje informácie žiadateľom písomnou formou, telefonicky, emailom, formou
osobných konzultácií do termínu 5 kalendárnych dní pred uzávierkou tejto výzvy a tiež prostredníctvom
informačných seminárov. Otázky zaznamenané počas informačných seminárov a osobných konzultácií
budú spolu s odpoveďami zverejnené v dokumente Časté otázky a zverejnené na www.acfslovakia.sk.
7.3.

Predloženie žiadosti o grant

Žiadosť o grant musí byť predložená online spolu s nasledovnými dokumentmi:
•

Žiadosť o grant (predpísaný online formulár)

•

Povinné prílohy:
o

Príloha č. 1 –

Rozpočet projektu

o

Príloha č. 2 –

Príloha č. 2a: Prehlásenie o partnerstve (ak je projekt realizovaný v
partnerstve) a / alebo

Príloha č. 2b: Prehlásenie o partnerstve v anglickom jazyku (ak je projekt realizovaný v
partnerstve so zahraničnou inštitúciou) Formuláre príloh č.1 a č.2 sú
k dispozícii v prostredí online grantového systému programu ACF.
•

Nepovinné prílohy:
o

Predbežný súhlas inej verejnej alebo odbornej organizácie s realizáciou aktivity projektu, pokiaľ je
pre realizáciu aktivity nevyhnutný
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Dokumenty musia byť predložené v prostredí online grantového systému programu ACF nasledovným
spôsobom:

7.4.

−

žiadosť o grant vyplnením príslušného formulára žiadosti o grant;

−

Prílohy č. 1 až 2 elektronicky ako priložené dokumenty v niektorom z formátov xls, pdf, jpg.
Potvrdenie o zaregistrovaní žiadosti o grant

Žiadateľ bude o zaregistrovaní žiadosti o grant informovaný automaticky – online grantový systém mu
zašle notifikáciu e-mailom. Správca programu zverejní zoznamu prijatých žiadostí o grant na
www.acfslovakia.sk do 7 pracovných dní odo dňa uzávierky tejto výzvy.
7.5.

Hodnotenie žiadostí o grant

Zhrnutie procesu hodnotenia žiadostí o grant:
7.5.1.

Overenie zhody s administratívnymi kritériami a kritériami oprávnenosti

Správca programu overí žiadosť o grant z hľadiska zhody s administratívnymi kritériami a kritériami
oprávnenosti.
V prípade, že Príloha č. 2 bude chýbať, žiadateľ ich bude môcť dodatočne doplniť, a to do 5 pracovných dní od
dátumu, kedy Správca programu zašle e-mailom výzvu k doplneniu dokumentov na kontaktnú e-mailovú adresu
žiadateľa.
Správca programu môže od žiadateľa požadovať aj ďalšie informácie / dokumenty z dôvodu overenia zhody
žiadosti s administratívnymi kritériami.
V prípade, ak žiadosť nebude v súlade so všetkými administratívnymi kritériami, Správca programu ju vylúči
z ďalšieho hodnotenia.
Žiadatelia, ktorých žiadosti o grant budú v tejto fáze zamietnuté, budú Správcom programu informovaní o
dôvodoch zamietnutia a budú mať 10 pracovných dní na odvolanie sa proti tomuto rozhodnutiu
prostredníctvom formulára pre sťažnosti dostupného na www.acfslovakia.sk.
V prípade, ak sa žiadateľ odvolá voči rozhodnutiu o zamietnutí, bude žiadosť zaradená do ďalšieho procesu
hodnotenia, pričom Výbor pre sťažnosti a Výberová komisia preskúmajú dôvody odmietnutia.
7.5.2.

Odborné hodnotenie

Každá žiadosť o grant, ktorá spĺňa administratívne kritériá a kritéria oprávnenosti, ako aj každá žiadosť, ktorú
Správca programu vylúčil z dôvodu nesúladu s administratívnymi kritériami a kritériami oprávnenosti, pričom
žiadateľ podal odvolanie, bude hodnotená dvomi nestrannými odborníkmi ustanovenými Správcom programu.
Aspoň jeden z expertov bude nezávislý od Správcu programu. Odborníci samostatne a nezávisle vyhodnotia
žiadosť podľa kritérií odborného hodnotenia uverejnených v rámci výzvy (viac informácií nájdete v Príručke pre
žiadateľov o grant a príjemcov v programe ACF – Slovakia). Pre stanovenie poradia hodnotených projektov sa
použijú priemerné bodové hodnoty. Ak rozdiel medzi dvoma expertnými hodnoteniami je vyšší ako 30 % z
vyššieho hodnotenia, žiadosť vyhodnotí tretí expert ustanovený a nezávislý od Správcu programu. Pre
stanovenie poradia sa v takom prípade použije priemer dvoch najbližších skóre.
7.5.3.

Odporučenie Výberovej komisie o schválení / zamietnutí

Výberová komisia posúdi žiadosti o grant na základe bodových hodnotení expertov a vydá odporúčania Správnej
rade Nadácie otvorenej spoločnosti Bratislava pre ich podporu, resp. zamietnutie.
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7.5.4.

Konečné rozhodnutie Správnej rady Nadácie otvorenej spoločnosti

Správna rada Nadácie otvorenej spoločnosti Bratislava vydá konečné rozhodnutie o tom, ktoré žiadosti o grant
budú podporené.
7.6.

Informovanie o výsledkoch hodnotenia žiadostí o grant

Správca programu zverejní informácie o schválení alebo zamietnutí žiadostí o grant podľa predpokladu 30.
apríla 2020.
Zoznam podporených a zamietnutých žiadostí o grant bude zverejnený na www.acfslovakia.sk.

8.

Kontakty

Webové stránky programu: www.acfslovakia.sk
Pracovníci Nadácie otvorenej spoločnosti Bratislava zodpovední za realizáciu programu v téme Ľudské
práva:
Adresa:
Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava / Open Society Foundation / NOS-OSF
Baštová 5, 811 03 Bratislava
Tel.: +421 48 5441 4730
www.osf.sk
Programová manažérka:
Erika Szabóová, e-mail: erika.szaboova@osf.sk, tel.: +421 2 5441 4730
Finančná manažérka:
Jana Dravecká, e-mail: jana.dravecka@osf.sk, tel.: +421 2 5441 4730
E-mailová adresa pre podanie sťažnosti na Komisiu pre sťažnosti v programe ACF:
staznost@acf.sk
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